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15.03.2013 807

06.03.2013 1ª Reunião Ordinária da Comissão 14.03.2013 696
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de Cultura na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

06.03.2013 1ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.03.2013 545

06.03.2013 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 21.549

09.03.2013 537

06.03.2013 2ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

09.03.2013 476

06.03.2013 2ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura -  Destinada à

Entrega ao Ministro Aldo

Rebelo do Título de Cidadão

Honorário do Estado de Minas

Gerais

09.03.2013 421

06.03.2013 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre o Veto Total à

Proposição de Lei nº 21.425

08.03.2013 413

06.03.2013 9ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª legislatura

08.03.2013 354

07.03.2013 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

22.03.2013 1081
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Parecer sobre o Veto Parcial à

Proposição de Lei nº 21.549

07.03.2013 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

16.03.2013 904

07.03.2013 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre o Veto Total à

Proposição de Lei nº 21.425

12.03.2013 550

07.03.2013 Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

09.03.2013 421

08.03.2013 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

15.03.2013 817

11.03.2013 3ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura -  Destinada à

Entrega ao Sr. Marco Mazzu,

Presidente da Fiat Industrial

Latin America, do Título de

Cidadão Honorário do Estado

de Minas Gerais

13.03.2013 551

12.03.2013 1ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.03.2013 1093
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12.03.2013 1ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

22.03.2013 1091

12.03.2013 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Esporte, Lazer e Juventude

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

22.03.2013 1089

12.03.2013 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.03.2013 1089

12.03.2013 1ª Reunião Especial da Comissão

de Assuntos Municipais e

Regionalização na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.03.2013 1088

12.03.2013 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.03.2013 1087

12.03.2013 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

22.03.2013 1085

12.03.2013 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 3ª

22.03.2013 1082
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Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

12.03.2013 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.03.2013 913

12.03.2013 10ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

14.03.2013 583

13.03.2013 1ª Reunião Especial da Comissão

de Prevenção e Combate ao

Uso de Crack e outras Drogas

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

22.03.2013 1102

13.03.2013 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência e

Tecnologia na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.03.2013 1100

13.03.2013 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.03.2013 1099

13.03.2013 3ª Reunião Ordinária da Comissão

do Trabalho, da Previdência e

da Ação Social na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.03.2013 1098

13.03.2013 2ª Reunião Ordinária da Comissão 22.03.2013 1097
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de Redação na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

13.03.2013 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.03.2013 1096

13.03.2013 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.03.2013 1094

13.03.2013 2ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.03.2013 915

13.03.2013 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Defesa dos

Direitos da Pessoa com

Deficiência na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

15.03.2013 819

13.03.2013 11ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

15.03.2013 762

14.03.2013 1ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

22.03.2013 1103

14.03.2013 12ª Reunião Ordinária da 3ª 16.03.2013 853
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Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

18.03.2013 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

22.03.2013 1103

19.03.2013 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Esporte, Lazer e Juventude

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

28.03.2013 1363

19.03.2013 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.03.2013 1362

19.03.2013 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

27.03.2013 1271

19.03.2013 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

23.03.2013 1244

19.03.2013 Solenidade Realizada na 13ª

Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura - Destinada a

Comemorar o Dia Internacional

da Mulher

23.03.2013 1175

19.03.2013 3ª Reunião Ordinária da Comissão 22.03.2013 1106
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de Transporte, Comunicação e

Obras Públicas na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.03.2013 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

22.03.2013 1105

19.03.2013 13ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

21.03.2013 929

20.03.2013 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Constituição e

Justiça na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.03.2013 1369

20.03.2013 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.03.2013 1368

20.03.2013 1ª Reunião Ordinária da Comissão

de Prevenção e Combate ao

Uso de Crack e outras Drogas

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

28.03.2013 1366

20.03.2013 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.03.2013 1364

20.03.2013 3ª Reunião Extraordinária da 3ª 23.03.2013 1202
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Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.03.2013 2ª Reunião Conjunta das

Comissões de Educação,

Ciência e Tecnologia e de

Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.03.2013 1108

20.03.2013 1ª Reunião Conjunta das

Comissões de Educação,

Ciência e Tecnologia e de

Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

22.03.2013 1107

20.03.2013 14ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

22.03.2013 1043

21.03.2013 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Transporte,

Comunicação e Obras Públicas

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

28.03.2013 1370

21.03.2013 4ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Federação das

Câmaras de Dirigentes Lojistas

de Minas Gerais - FCDL-MG -

26.03.2013 1261



____________________________________________________________________________

pelos 40 Anos de sua Fundação

21.03.2013 Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

23.03.2013 1175

25.03.2013 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

28.03.2013 1371

26.03.2013 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Cultura na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

28.03.2013 1372

26.03.2013 15ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

28.03.2013 1311
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 1º DE MARÇO DE 2013

ATAS

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 27/2/2013

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário:  Comparecimento  -  Abertura  -  Questão  de  ordem  -  1ª  Parte:  1ª  Fase

(Expediente):  Ata  -  Correspondência:  Mensagem  nº  368/2013  (encaminhando  o

Projeto  de  Lei  nº  3.803/2013),  do  Governador  do  Estado  -  2ª  Fase  (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.804 a 3.810/2013 -

Requerimentos nºs 4.272 a 4.274/2013 - Questões de ordem - Inexistência de quórum

para  a  continuação dos  trabalhos  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Encerramento  -

Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José  Henrique  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Neider  Moreira  -

Adalclever Lopes -  Almir  Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -  Anselmo

José Domingos -  Antônio Carlos Arantes -  Antônio Genaro -  Antonio Lerin -  Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -

Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -

Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Hélio Gomes -

Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez

Távora  -  Leonardo  Moreira  -  Leonídio  Bouças  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pompílio Canavez -

Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo  Viegas  -  Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h9min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a
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reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, antes de fazer a leitura, faço uma

questão de ordem. Não há quórum para abrir esta reunião.

O  Sr.  Presidente  -  A lista  de  comparecimento  registra  a  existência  de  número

regimental. Portanto, há quórum para a abertura dos trabalhos.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Gilberto Abramo, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Pompílio  Canavez,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 368/2013*

Belo Horizonte, 26 de fevereiro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

Egrégia  Assembleia,  projeto  de  lei  que  autoriza  a  Junta  Comercial  do Estado  de

Minas  Gerais  -  JUCEMG,  autarquia  vinculada  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Econômico, a alienar imóveis de sua propriedade, constituídos por

dois prédios, no Município de Belo Horizonte.

Na Exposição de Motivos apresentada pela Presidência da JUCEMG, e que segue

anexa a esta Mensagem, há informação de que os referidos imóveis são antigos e

não  mais  atendem  às  necessidades  de  acomodação  e  de  funcionamento  da

autarquia,  além  de  causarem  dificuldades  para  a  adequada  acessibilidade  dos

cidadãos que são atendidos por seus serviços. Somado a esse fato, a reforma dos

imóveis  seria  muito  dispendiosa  para  o  erário  e  interferiria  demasiadamente  no

funcionamento regular da JUCEMG.
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Nesse sentido, a alienação de tais imóveis gerará economia de recursos públicos,

acrescida do aporte financeiro necessário para a aquisição, pela própria JUCEMG, de

outro bem imóvel  mais compatível  com as suas atuais necessidades e demandas

internas e externas.

Portanto, a aquisição de novo imóvel permitirá à JUCEMG contar com instalações

mais modernas e mais bem aparelhadas para o pleno exercício de suas atribuições

legais, propiciando, ainda, maior segurança, acessibilidade e conforto para os seus

servidores e os cidadãos.

Em suma, a economia de recursos públicos e o aprimoramento da infraestrutura

das instalações da JUCEMG atendem, dentre outros, ao princípio constitucional da

eficiência administrativa.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais:

Temos  a  honra  de  submeter  à  elevada  consideração  de  Vossa  Excelência,

Anteprojeto de Lei visando autorização de alienação de bens imóveis de propriedade

da  Junta  Comercial  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  JUCEMG,  e  que  desta  forma

passamos a sua apreciação a exposição de motivos e justificativas legais para sua

aprovação.

O imóvel,  pertencente  à  JUCEMG,  corresponde a  1  (um) prédio  constituído  de

subsolo,  térreo  e  7  (sete)  pavimentos,  sob  o  nº  380,  situado na  Avenida  Santos

Dumont, e 1 (um) prédio constituído de garagem, térreo, 13 pavimentos, sob o nº 373,

situado  na  Rua  Guaicurus,  no  centro  desta  cidade  de  Belo  Horizonte,  conforme

escritura pública de compra e venda registrada respectivamente:

I - Prédio situado na Avenida Santos Dumont, nº 380, Centro, constituído pelo lote

nº 5 (cinco) e parte do lote 15 (quinze), ambos no quarteirão nº 21 (vinte e um) da

primeira secção urbana, registrado sob o livro nº 3-AH, folha 293, no Cartório do 5º

Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte;
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II  - Prédio situado na Rua Guaicurus, nº 373, Centro, constituído pelo lote nº 15

(quinze), no quarteirão nº 21 (vinte e um) da primeira secção urbana, registrado sob o

livro nº 3-AM, folha 25.105, no Cartório do 5º Ofício de Registro de Imóveis de Belo

Horizonte.

Iniciamos o processo para reforma dos prédios-sede da Jucemg em BH, processo

este conduzido pelo DEOP, e com o apoio, concordância e validação da Seplag e da

SEF.

A definição da urgente necessidade da reforma dos dois imóveis foi aprovada com

base em relatórios técnicos que apontaram a precariedade das instalações elétricas e

hidráulicas, o iminente risco de incêndio e ainda a necessidade de atendimento às

normas de acessibilidade.

Tratando de um imóvel antigo e a construção em períodos distintos, concluiu-se que

a reforma não atenderia  a  todas  as  necessidades principais  da  Autarquia,  pois  a

estrutura não sofreria alterações quanto a segmentação espacial, correção total dos

espaços  inacessíveis  dentro  dos  padrões  exigidos,  permanência  do  número

insuficiente de vagas de estacionamento para a frota oficial e por fim o tempo que

levaria para conclusão da reforma dos dois prédios, prevista para 2015.

Após análise e evidenciação do custo e benefício entre a reforma, de aproximados

R$25.200.554,19  (vinte  e  cinco  milhões,  duzentos  mil,  quinhentos  e  cinquenta  e

quatro  reais  e  dezenove  centavos)  nos  termos  apresentados  pelo  DEOP e  para

aquisição  de  novo  imóvel  um  valor  de  R$17.713.192,00  (dezessete  milhões,

setecentos e treze mil, cento e noventa e dois reais), ponderamos na decisão de que

o custo da reforma seria um investimento que exigiria muito ao Erário.

Entretanto a JUCEMG, com a autorização para alienação de seus imóveis por valor

não inferior ao da avaliação e com a aquisição de novo imóvel,  estará mais bem-

acomodada em termos de localização, com estruturas modernas que já contemplarão

todas as adequações necessárias às medidas de acessibilidade, com segurança e

conforto digno aos seus servidores, com garantia ininterrupta dos serviços públicos

prestados aos cidadãos.

Por  fim,  observa-se  que  o  presente  projeto  de  lei  acarretará  ao  Estado  uma

economia  de  R$7.487.362,19  (sete  milhões,  quatrocentos  e  oitenta  e  sete  mil,
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trezentos e sessenta e dois reais e dezenove centavos).

Com a presente exposição de motivos que fundamentam a proposição de lei em

apreço,  é  que  a  JUCEMG,  por  sua  Presidente,  a  submete  à  apreciação  e

consideração de Vossa Excelência.

Respeitosamente,

Angela Maria Prata Pace Silva de Assis, Presidente da Junta Comercial do Estado

de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Nº 3.803/2013

Autoriza a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais a alienar os imóveis que

especifica.

Art. 1º - Fica a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - autarquia vinculada à

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico  -  autorizada  a  alienar  os

seguintes imóveis no Município de Belo Horizonte:

I - imóvel formado pelo lote nº 5 e parte do lote 15, e suas respectivas acessões,

ambos  no  quarteirão  nº  21  da  1ª  seção  urbana,  localizado  na  Avenida  Santos

Dumont,  nº  380,  Centro;  registrado sob o  nº  21.114,  à  fl.  293 do Livro  3-AH,  no

Cartório de Registro de Imóveis do 5º Ofício da Comarca de Belo Horizonte;

II  -  imóvel  formado  por  parte  do  lote  nº  15,  e  suas  respectivas  acessões,  do

quarteirão nº 21 da 1ª seção urbana, localizado na Rua Guaicurus, nº 373, Centro;

registrado sob o nº 25.105, à fl. 42 do Livro 3-AM, no Cartório de Registro de Imóveis

do 5º Ofício da Comarca de Belo Horizonte.

Parágrafo  único  -  A  alienação  de  que  trata  o  “caput”  será  promovida,

preferencialmente,  por  compra  e  venda,  e  os  recursos  dela  provenientes  serão

creditados  na  conta  Alienação  de Bens  e  classificados  como Receita  de  Capital,

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

de 2000.

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

modalidade de concorrência.

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

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

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 3.804/2013

Declara  de  utilidade pública  o  Asilo  de  Caridade Antônio  Frederico Ozanam de

Ibituruna da Sociedade de São Vicente de Paulo ,com sede no Município de Ibituruna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Asilo de Caridade Antônio Frederico

Ozanam de Ibituruna da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de

Ibituruna.

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

Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2013.

Rômulo Viegas

Justificação:  O  Asilo  de  Caridade  Antônio  Frederico  Ozanam  de  Ibituruna  da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Ibituruna, é uma

instituição de longa permanência  para idosos sem fins  lucrativos.  Desenvolve um

trabalho social voltado a proporcionar aos seus assistidos um envelhecimento com

mais  dignidade,  respeito  e  procurando  amenizar  os  problemas  sofridos  por  eles

durante sua trajetória de vida.

Diante disso, conto com o apoio dos nobres parlamentares desta Casa Legislativa,

para aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.805/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Muriaé o imóvel que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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



59
____________________________________________________________________________

com  área de 50.000m2 (cinquenta  mil  metros  quadrados),  localizado  na  Fazenda

Santa Rita ou Leblon, nesse Município, registrado sob a matrícula 9.233, Livro 2 H,

folha 227, cujo registro se encontra no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Muriaé.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o "caput"  deste  artigo destina-se à

construção da sede da Associação de Proteção aos Condenados - Apac - de Muriaé.

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2013.

Doutor Wilson Batista

Justificação: Este projeto objetiva a doação ao Município de Muriaé de imóvel de

propriedade do Estado, situado nesse Município. Esta proposição visa a atender ao

interesse  público,  o  Executivo  Municipal  solicita  a  doação  do  imóvel,  a  fim  de

incorporá-lo ao patrimônio do Município, para atividades de interesse social e para a

construção da sede da Associação de Proteção aos Condenados - Apac - de Muriaé.

Considerando  justa  a  doação  pretendida,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres

Deputados e Deputadas à aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.806/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Assentados  Familiar  do

Assentamento 1° do Sul - Asfapsul -, com sede no Município de Campo do Meio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Assentados Familiar

do Assentamento 1° do Sul - Asfapsul -, com sede no Município de Campo do Meio.

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

Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2013.

Rogério Correia

Justificação: A Associação dos Assentados Familiar  do Assentamento 1° do Sul,
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fundada em 5/8/97, que será também designada pela sigla Asfapsul, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, tem duração por tempo indeterminado com

sede no Município de Campo do Meio e foro na Comarca de Campos Gerais e por

finalidades: promover ações de geração de renda para os associados e desenvolver

atividades de cunho socializante e de qualificação profissional  através de oficinas

para aprimorar a capacidade de trabalho e convivência em grupo; promover ações

através do esporte, lazer e cultura que venham melhorar a qualidade de vida dos

associados; desenvolver projetos e ações que visam a proteger a família, a infância e

a  velhice;  promover  ações  que  visem  à  permanência  do  homem  no  campo  e

valorização da agricultura familiar, entre outras.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI 3.807/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  criar  autarquia  territorial  para  o  desenvolvimento

integrado dos Vales dos Rios Santo Antônio e Suaçuí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  criar,  nos  termos  do  art.  51  da

Constituição do Estado,  autarquia territorial  para o desenvolvimento integrado dos

Vales dos Rios Santo Antônio e Suaçuí.

§ 1º - A autarquia de que trata o "caput" será uma entidade territorial e especial,

com  caráter  técnico  e  executivo,  para  fins  de  planejamento,  assessoramento  e

viabilização  de  instrumentos  de  desenvolvimento  integrado  dos  Municípios  das

Bacias Hidrográficas dos Rios Santo Antônio e Suaçuí, com autonomia administrativa

e  financeira,  personalidade  jurídica  de  direito  público,  prazo  de  duração

indeterminado,  sob a denominação de Agência de Desenvolvimento Integrado dos

Vales do Santo Antônio e Suaçuí - Adivass.
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§ 2º - A Adivass tem sede e foro no Município de Guanhães.

Art. 2º - Integram a área de abrangência da Adivass os Municípios integrantes das

Bacias Hidrográficas dos Rios Suaçuí e Santo Antônio;

Parágrafo  único  -  O  disposto  no  art.  2º  será  apurado  de  acordo  com  o  mapa

elaborado pelo Instituto de Geociências Aplicadas - IGA.

Art.  3º - A Adivass tem por finalidade promover o desenvolvimento econômico e

social da região dos Vales dos Rios Santo Antônio e Suaçuí, competindo a ela:

I  -  formular  e propor diretrizes, planos e ações necessários ao desenvolvimento

econômico e social  da  região,  compatibilizando-os com as políticas  dos governos

federal e estadual;

II  -  planejar,  coordenar,  supervisionar,  orientar  e  executar  a  formulação  e  a

implantação  de  plano,  programa,  projeto  ou  atividade,  em  consonância  com  os

objetivos definidos;

III - observar os interesses da região e articular formas de atuação com os demais

órgãos  e  entidades  dos  Poderes  Executivos  Municipais,  Estadual  e  Federal  que

atuam na região;

IV - identificar e viabilizar o aporte de recursos para os investimentos necessários

ao desenvolvimento da região;

V - promover a cooperação entre as entidades públicas e privadas, nacionais ou

internacionais,  que  atuem  nas  áreas  de  desenvolvimento  da  região,  apoiando  e

acompanhando as respectivas iniciativas;

VI  -  articular-se  com  os  organismos  competentes,  tendo em  vista  a  fixação  de

critérios  de  concessão  de  estímulos  fiscais  e  financeiros,  visando  à  atração  de

investimentos e à indução do desenvolvimento empresarial da região;

VII - planejar, coordenar, supervisionar, orientar e executar plano, programa, projeto

ou atividade relacionados com a proteção e a conservação do patrimônio cultural,

histórico, arqueológico, espeleológico e paisagístico e o desenvolvimento do turismo

ecológico e rural;

VIII - exercer outras atividades correlatas.

Art.  4º  -  A estrutura  orgânica  da  Adivass,  as  competências  e  a  descrição  das

unidades administrativas serão estabelecidas no regulamento da autarquia, aprovado
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por decreto do Governador do Estado.

§  1º  -  Fica  assegurada  a  existência  de  unidade  colegiada  de  direção  superior

responsável pela gestão da Adivass, garantindo-se a presença de representantes da

região de interesse e com objetivo de:

I - definir, em conformidade com as orientações governamentais, as políticas e as

diretrizes para os planos e os programas de trabalho da autarquia;

II - aprovar as propostas do plano de ação e o orçamento anual e plurianual da

autarquia;

III  -  avaliar  as  atividades  da  autarquia  e  propor  medidas  que  visem  ao  seu

aperfeiçoamento, com vistas ao cumprimento de seus objetivos;

IV - acompanhar e avaliar as condições para a celebração de convênios, contratos,

acordos e ajustes dos quais a autarquia seja participante;

V  -  opinar  sobre  os  relatórios,  as  prestações  de  contas  anuais  e  a  situação

econômico-financeira da autarquia;

VI - elaborar e aprovar o seu regimento interno;

VII - exercer atividades correlatas com as especificadas nos incisos I a VI.

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

Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2013.

Gustavo Valadares

Justificação:  A proposição  trata  da  criação  e  das  competências  da  Agência  de

Desenvolvimento  Integrado  dos  Vales  do  Santo  Antônio  e  Suaçuí  -  Adivass  -,

instituição  autônoma,  classificada  como  autarquia  sob  regime  especial  com  a

finalidade institucional  de promover  o desenvolvimento social e  econômico de sua

área de atuação.

O projeto de lei que apresento tem como premissa a adoção de política afirmativa e

das  diretrizes  e  instrumentos  para  o  desenvolvimento  da  região  abrangida  pelas

Bacias  Hidrográficas  dos  Rios  Santo  Antônio  e  Suaçuí,  com  objetivo  claro  de

promover  o desenvolvimento econômico e social  da região,  a implementação e a

promoção de ações de articulação institucional,  de mobilização e divulgação para

estimular investimentos e empreendimentos que modernizem o setor produtivo.

Apesar  de  ser  uma região  dinâmica  e vigorosa,  cuja  economia  está  fortemente
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assentada na atividade agropastoril, e mais recentemente ter-se tornado uma região

de  expansão  da  atividade  minerária,  ainda  não  conseguiu  um  nível  de

desenvolvimento que satisfaça, em sua plenitude, a melhoria nas condições de vida

do cidadão local,  que está espalhado em pequenos Municípios, muitos deles com

características  rurais.  Essa  realidade  pode  ser  comprovada  pelos  índices  de

desenvolvimento  humano da região  que são  muito  próximos  aos  encontrados  no

Norte de Minas, Jequitinhonha e Mucuri, região já atendida por políticas afirmativas

voltadas para o desenvolvimento.

O  processo  de  consolidação  do  potencial  agrícola  e  minerário  da  região  já  se

encontra  encaminhado,  no  entanto  ainda  requer  atenção  especial.  Permanecem

graves os empecilhos, especialmente de ordem estrutural, que estão a clamar ações

específicas por parte da Estado.

Os obstáculos ao crescimento da região fazem com que deva ser incluída entre

aquelas que merecem um tratamento diferenciado por parte do governo estadual, de

forma a reduzir as disparidades sociais e regionais de renda existentes no Estado.

A região  dos  Vales  dos  Rios  Santo  Antônio  e  Suaçuí  ainda  tem  respeitáveis

desafios a enfrentar e muito a realizar nos campos social e estrutural dos Municípios

que  a  integram.  As  deficiências  de  sua  infraestrutura  podem  comprometer  sua

produtividade e competitividade. Além disso, não se pode olvidar que os indicadores

sociais da região não apresentaram o desempenho desejado.

Neste sentido, entendemos ser fundamental que a região possua um órgão que

sirva de fórum para as discussões sobre as estratégias e o planejamento das ações

voltadas ao desenvolvimento e ao aumento da produção e da competitividade locais.

A necessidade de conceder tratamento diferenciado às áreas mais carentes do país

e  com  dificuldades  específicas  fundamenta  a  criação  de  uma  agência  para  o

desenvolvimento como orientação básica da política de desenvolvimento regional.

Sensível a essa situação de desigualdades, o então Governador Aécio Neves, por

meio  da  Lei  Delegada  nº  61,  de  29/1/2003,  criou  a  Secretaria  de  Estado

Extraordinária para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e  do

Norte de Minas Gerais, vinculada diretamente ao Gabinete da Governadoria, que tem

por objetivo a promoção e o desenvolvimento dessas áreas de exclusão, através de
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políticas  públicas  que  incluem  a  parceria  com  organismos  federais,  mas  não

necessariamente dependentes somente das ações dessas organizações.

Há de se ressaltar que essa orientação do Governador de, através de ações legais

e efetivas, diminuir as desigualdades regionais no Estado de Minas Gerais, por meio

da promoção dessas regiões, conduz a um raciocínio lógico de que também será

possível dar atendimento prioritário e diferenciado a outras regiões do Estado, com

vistas à promoção do desenvolvimento local.

Apesar das dificuldades encontradas e da situação adversa de hoje, há de se falar

das  potencialidades  existentes  na  região,  o  que  a  torna  extremamente  viável  à

implementação  de  políticas  públicas  de  desenvolvimento  regional,  através  de

medidas de planejamento e gestão competente dos recursos naturais e humanos,

que  irão  com  certeza  mudar  a  realidade  atual,  transformando  sensivelmente  os

índices socioeconômicos atuais.

Os  baixos  índices  socioeconômicos  verificados  na  região  não  se  refletem  no

potencial de desenvolvimento. Essa realidade poderá mudar sensivelmente a partir

da  implementação  de  políticas  públicas  adequadas  de  planejamento  tendo  como

premissa básica o desenvolvimento regional,  não mais priorizando somente ações

pontuais como ocorre há anos.

São cerca de 75 os Municípios integrantes das Bacias Hidrográficas dos Rios Santo

Antônio e Suaçuí, cuja população total encontra-se na casa de 1 milhão de habitantes

(IBGE, 2010).

Em consequência da posição apresentada, a área formada pelas duas associações

microrregionais apresenta condições socioeconômicas idênticas às que constituem os

parâmetros  para  inclusão  na  Secretaria  Extraordinária.  As  dificuldades  da  região

apresentam uma frágil  economia local,  com PIB per capta médio de R$ 2.712,00,

refletindo condições de pobreza atestadas pelos Índices de Condições de Vida - ICV -

que  não  chegam  a  0,600,  quando  a  média  nacional  se  situa  em  0,723  e  a  do

Nordeste calculada em 0,573.

O evidente mérito da proposição, acima demonstrado, será, com certeza, percebido

pelo ilustre amigo Governador do Estado, que se juntará na intenção de conceder ao

grupo  de  Municípios  especificado  melhores  condições  de  alcançar  o  seu
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desenvolvimento.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  Administração  Pública  e

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.808/2013

Dispõe  sobre  a  realização  de  exame  de  aptidão  física  e  mental  do  candidato

portador de deficiência física.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O exame de aptidão física e mental do candidato portador de deficiência

física, a que se refere o § 1° do art. 4° da Resolução nº 267, de 15 de fevereiro de

2008, do Conselho Nacional de Trânsito, será realizado em todas as macrorregiões

do Estado.

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

Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2013.

Ulysses Gomes

Justificação: O art. 224 da Constituição do Estado de Minas Gerais dispõe de forma

peremptória que compete ao Estado assegurar condições de facilitação do acesso a

bens e serviços coletivos, com eliminação de preconceitos e remoção de obstáculos

arquitetônicos.

Atualmente,  o  candidato  ou  condutor  portador  de  deficiência  física  que  tenha

indicado adaptação para o veículo, deverá submeter-se a exame de aptidão física e

mental por junta médica especial, composta por três médicos designados pelo Chefe

do  Detran-MG,  o  que  obriga  o  portador  de  deficiência  física  deslocar-se  para  a

Capital, muitas vezes com extrema dificuldade, por sua própria situação.

Esta  enorme  dificuldade  imposta  ao  candidato  ou  ao  condutor  portador  de

deficiência física não se justifica e vai na contramão da disposição constitucional, que

tem o claro objetivo de garantir a facilitação do acesso a bens e serviços coletivos.

Importante  é  considerar  que  essa  não  é  uma  parcela  pouco  significativa  da

população;  pelo  contrário.  No  censo  demográfico  de  2010  foram  identificadas  no

Brasil  aproximadamente  45,6  milhões  de  pessoas  com  pelo  menos  uma  das

deficiências investigadas. Na análise por sexo, observou-se que 26,5% da população
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feminina  (25,8  milhões)  possuía  pelo  menos  uma  deficiência,  contra  21,2%  da

população masculina (19,8 milhões). O censo 2010 também investigou a prevalência

de pelo menos uma das deficiências por faixa de idade, e constatou que era de 7,5%

nas  crianças  até  14  anos;  24,9%  na  população  de  15  a  64  anos  e  67,7%  na

população com 65 anos ou mais de idade.

Considerando a dificuldade do Estado para garantir  a indicação de junta médica

especial  em todas  as localidades  atendidas  por  banca examinadora,  propomos a

existência  dela  pelo  menos  em  cada  uma  das  dez  macrorregiões  do  Estado,

minimizando as dificuldades de deslocamento até a Capital e agilizando a marcação

do exame de aptidão física e mental para esta significativa parcela da população.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Luiz

Humberto Carneiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.345/2011 nos termos do § 2º do

art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.809/2013

Declara de utilidade pública a Sociedade Esportiva Wan Der Maas, com sede no

Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Esportiva Wan Der Maas,

com sede no município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Sociedade Esportiva Wan Der Maas, fundada em 15/1/2008, é uma

associação civil, assistencial, sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, com duração

por tempo indeterminado. No desenvolvimento de suas atividades não faz qualquer

discriminação de raça, cor, sexo ou religião.

Tem por objetivo básico promover o esporte, o lazer e o bem-estar, atendendo às

crescentes necessidades e demandas da população por esportes criativos, lazer e

cultura, sobretudo daqueles em situação de vulnerabilidade; desenvolver, através da

prática de atividades recreativas, a socialização, a cultura e o bem-estar físico, bem

como a preservação da saúde, e evitar que as crianças utilizem drogas ou álcool.
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A instituição está  em  pleno  e  regular  funcionamento  desde  2008,  sendo  a  sua

Diretoria constituída de membros de reconhecida idoneidade moral, nada constando

que desabone sua conduta. Outrossim, a entidade não remunera os membros de sua

Diretoria  pelo  exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,  vantagens  ou

bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores, sob nenhuma forma. Por fim,

é previsto ainda no seu estatuto que no caso de dissolução da entidade, os bens

remanescentes serão destinados a instituição congênere, com personalidade jurídica,

que esteja  registrada no Conselho  Nacional  de  Assistência  Social,  ou  a  entidade

pública.

Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio

dos nobres pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.810/2013

Estabelece placas indicativas da capacidade máxima de público e da quantidade de

público  presente  em  casas  de  diversões  públicas  noturnas  no  Estado  de  Minas

Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - As casas de diversões públicas, tais como: boates, clubes noturnos, casas

de shows, casas de espetáculos e discotecas deverão instalar, em todos os acessos

de  entrada  do  recinto,  placas  fotoluminescentes  ou  eletrônicas  indicativas  da

capacidade  máxima  de  público  e  a  quantidade  de  público  presente  no

estabelecimento,  sendo  este  atualizado  de acordo  com  a  entrada  e  a  saída  dos

frequentadores.

§ 1° - A referida placa deverá ser chancelada pelo Corpo de Bombeiros Militar do

Estado de Minas Gerais.

Art.  2°  -  Em  todos  os  eventos  com  áreas  delimitadas  deverão  ser  instalados

mecanismos  de  controle  de  acesso  de  público  (catracas  reversíveis  ou  outros

dispositivos  de  controle,  desde  que  aprovados  pelos  bombeiros),  de  forma  a  se

garantir a lotação prevista no projeto, ficando esse controle sob a responsabilidade
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dos organizadores do evento.

Art. 3° - É vedada a realização de eventos, com acesso franco em recintos com

áreas delimitadas, sem o devido controle de acesso e lotação máxima.

Art. 4° - Caberá à Secretaria de Estado de Segurança Pública regulamentar esta lei

no prazo máximo de trinta dias a contar da data de sua publicação e fiscalizar o

cumprimento da mesma.

Art.  5° -  Em caso de violação ao disposto no art.  1°,  o infrator ficará sujeito  às

seguintes  penalidades  regulamentadas  pela  Secretaria  de  Estado  de  Segurança

Pública:

Parágrafo  único  -  Após  a  aplicação  do  segundo  auto  de  infração,  ao  não

cumprimento de exigência formulada em notificação, dever-se-á efetuar a interdição

imediata do estabelecimento, no prazo mínimo de cinco dias até que as normas desta

lei sejam satisfeitas.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto de lei preconiza as práticas em segurança contra incêndio

e pânico, que consistem na prevenção ou na minimização dos perigos a que ficam

expostos vida e bens materiais, quando da ocorrência de sinistros em casas noturnas

e casas de espetáculos fechadas.

Considerando  que  os  referidos  estabelecimentos  são  locais  de  grande

concentração de pessoas e, por sua vez, também possuem pouca iluminação, é de

extrema importância garantir aos seus frequentadores as devidas informações, como

a regularidade do local perante os órgãos públicos, bem como quantidade de pessoas

presentes,  capacidade  máxima  permitida,  entre  outros,  de  maneira  visível,  no

momento da entrada. Desse modo, é preservado o direito de cada um e o poder de

decisão de como e onde desfrutar seu momento de lazer, baseado em informações

reais  e  confiáveis  e  tornando  cada  cidadão  capaz  de  contribuir  também  para  a

fiscalização e o controle dos referidos estabelecimentos.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Liza Prado.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.723/2013  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do
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Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.272/2013, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Botumirim  pelo  aniversário  de

emancipação desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  4.273/2013,  do  Deputado  Fábio  Cherem,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Município de Pouso Alegre por ter sido apontado, em

estudo realizado pelo Ministério  da  Justiça e pelo  Fórum Brasileiro de Segurança

Pública, como a cidade brasileira onde os jovens estão menos expostos à violência. (-

À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.274/2013, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para conferir  ao jogador  de futebol

Ronaldinho Gaúcho o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais. (- À

Comissão de Esporte.)

Questões de Ordem

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, é com muito pesar que venho a esta

tribuna anunciar a morte ocorrida nesta manhã, em Poços de Caldas, do meu amigo

Ilair Enrique de Freitas. Ele era jornalista e foi proprietário por mais de 25 anos do

jornal da cidade de Poços de Caldas. Tinha uma vida muito ativa na comunidade e

nos  deixa  relativamente  novo.  Queria  enviar  os  meus  pêsames  e  o  meu abraço

pesaroso à sua esposa, Maria Cláudia Pinheiro Chagas, e aos seus filhos, Pedro,

João Gabriel e Augusto. Quero dizer, Sr. Presidente, dos meus sentimentos e do meu

pesar,  uma vez que tive uma longa convivência com o Ilair,  que era uma pessoa

extremamente ativa na comunidade, muito estimada e querida -  ele e toda a sua

família. O seu sogro, Sebastião Pinheiro Chagas, está vivo e foi Prefeito da cidade de

Poços de Caldas e Deputado Estadual há muitos anos. O Ilair  gozava de grande

influência e enorme amizade na cidade. Portanto, estou consternado ao anunciar e

manifestar os meus sentimentos e pêsames pelo falecimento do Sr. Ilair de Freitas,

ocorrido em Poços de Caldas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O  Deputado  Antonio  Lerin  -  Sr.  Presidente  e  Deputados,  também  lamento  o

falecimento  do  nosso  companheiro  no  Município  de  Uberaba,  o  médium  espírita
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Celso de Almeida Afonso, que foi considerado por muitos o sucessor de Chico Xavier.

Então é com pesar que esta Casa lamenta a morte do nosso companheiro Celso de

Almeida Afonso. Quero também aproveitar para desejar muitas felicidades ao nosso

bicampeão mundial Djalma Santos, que hoje completa mais um ano de vida. É com

alegria que o temos como nosso conterrâneo na cidade de Uberaba. Tenho certeza

de que o Deputado Adelmo Carneiro Leão, meu companheiro, gostaria também de

parabenizar o nosso bicampeão Djalma Santos. Então um grande abraço a ele e a

sua família. Espero que continue desenvolvendo esse grande trabalho por meio do

Instituto Djalma Santos. Obrigado, Sr. Presidente.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr.  Presidente, Deputado José Henrique, quero

cumprimentar a Polícia Militar por ter escolhido a Cel. Cláudia Araújo como a primeira

mulher  a  comandar  a  3ª  Região,  responsável  pelo  policiamento  de  22  cidades,

incluindo Belo Horizonte. Peço-lhe que isso seja registrado nesta Casa. A Coronel

comandará 5.500 policiais. Aliás, Deputado Sargento Rodrigues, espero que depois

aprovemos  um  requerimento  na  Comissão  de  Segurança  Pública  para  nos

congratularmos e desejarmos a ela todo o êxito no seu trabalho. A Cel. Cláudia, que

conhecemos tão bem,  é  a  primeira  mulher  a  comandar  a Polícia  Militar  em Belo

Horizonte e região. De fato, é uma pessoa ética, que não só tem dado todo o seu

apoio ao trabalho, mas também tem dedicado a sua vida para que o trabalho da

Polícia Militar seja reconhecido como é em Minas Gerais. De público, peço-lhe que se

registrem essas palavras nos anais desta Casa, pois isso é muito importante para

nós. Em 236 anos de Polícia Militar, esta é a primeira mulher a comandá-la. Era o que

queria deixar registrado nesta Casa, parabenizando, desde já, a Polícia Militar  por

essa iniciativa.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, se olharmos bem, perceberemos que

há apenas 10 Deputados presentes nesta Casa, pelo menos em Plenário. Portanto,

não há como continuar os trabalhos. Então, peço-lhe o encerramento, de plano, da

reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos.
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Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, a discussão

das  Indicações  nºs  64,  65,  66  e  67/2012  e,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.520/2012  e,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.197/2011,  uma  vez  que

permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 28, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 11/12/2012

Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Dalmo Ribeiro Silva e Rômulo Viegas, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Viegas, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A

seguir, comunica o recebimento de ofícios publicados no “Diário do Legislativo” na

data mencionada entre parênteses: do Sr. Ronaldo Scucato, Presidente do Sistema

Ocemg-Sescoop-MG,  encaminhando  exemplar  da  publicação  “Informações

econômicas  e  sociais  do  cooperativismo  mineiro  2012”,  elaborada  pela  Gerência

Técnica desse Sistema; da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.578/2012 (15/11/2012). Passa-

se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um  por  sua vez,  são aprovados  os Requerimentos  nºs  3.818/2012,  3.834/2012 e

3.909/2012. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados
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os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.093/2011 e 3.480/2012.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva em que solicita

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  da  Comissão  de  Turismo,  Indústria,

Comércio e Cooperativismo para debater os efeitos da Circular nº 48, de 1º/10/2012,

expedida pela Secretaria de Comércio Exterior; Tenente Lúcio em que solicita seja

feita  visita  da  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo  ao

Secretário de Estado Extraordinário da Copa do Mundo para apresentar  votos  de

congratulações  pela  sua  nomeação  ao  comando  dessa  importante  Secretaria  e

propor um trabalho de parceria desta Comissão com o Executivo Estadual, no que se

refere à promoção e discussão das questões relevantes para o sucesso da Copa das

Confederações e da Copa do Mundo de 2014 em Minas Gerais; e Fred Costa em que

solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  da  Comissão  de  Turismo,

Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo,  conjunta  com  as  Comissões  de  Assuntos

Municipais e Regionalização e de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, com o

objetivo  de  conhecer  o  novo  sistema de  transporte  sobre  trilhos  de  abrangência

metropolitana na RMBH, a ser operado por uma ou mais parcerias público-privadas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2012.

Tenente Lúcio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Rômulo Viegas.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

13/12/2012

Às 15h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Délio Malheiros, Fred Costa, Rogério Correia e Zé Maia (substituindo o Deputado

Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada

Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Hely  Tarqüínio  e  Carlos

Henrique.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Gustavo  Corrêa,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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Hely Tarquínio,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar

proposições  da Comissão.  Passa-se à  1ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que

compreende  a  discussão  e  a  votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à

apreciação do Plenário. Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado

Délio Malheiros em que solicita a inversão da pauta de modo que o Projeto de Lei nº

3.077/2012 seja apreciado em último lugar. Após discussão e votação, é aprovado o

parecer  pela  aprovação,  no  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.278/2012  (relator:

Deputado  Gustavo  Corrêa)  com  a  Emenda  nº  1.  Na  sequência,  a  Presidência

suspende os trabalhos da Comissão por trinta minutos para entendimentos entre as

Lideranças.  Reabertos  os  trabalhos,  o  Presidente,  Deputado  Gustavo  Corrêa,

verificando, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta sessão legislativa.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Gustavo Corrêa, Presidente - Fred Costa - Zé Maia - Rogério Correia.

ATA DA 40ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA

2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2012

Às 9h31min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados João Leite, Dalmo Ribeiro Silva e Sargento Rodrigues, membros da

supracitada Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado João

Leite,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do

Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, no dia 13/12/2012: ofícios da

Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  do  Cel.  PM Hebert  Fernandes

Souto Silva, Corregedor da PMMG, e do Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz, Secretário

de Defesa Social. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do
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Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei  nºs 608/2011 (relator:

Deputado Sargento Rodrigues); 3.258/2012, pela aprovação na forma do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Maria Tereza Lara), e

3.270/2012, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça

(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão e  a  votação  de  proposições  que dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 4.016, 4.030, 4.055 a 4.058, 4.097, 4.100, 4.112 e 4.117/2012.

Submetidos  a  discussão  e  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.440,  3.483  e  3492/2012.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (3), em que solicita

seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 204ª Cia.

do 40º BPM que atuaram na operação que culminou na apreensão de 21 bananas de

dinamite, várias porções de maconha e cocaína, várias armas e munições, além de

um arsenal de materiais utilizados para o tráfico ilícito de entorpecentes, no Bairro

Sônia,  Município  de  Ribeirão  das  Neves,  pelo  excelente  trabalho;  seja  formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 2ª Cia. da Rotam, no 34º

BPM  e  no  Batalhão  de  Rádio  Patrulhamento  Aéreo  pelos  relevantes  serviços

prestados para coibir um assalto contra um policial militar que foi cercado por quatro

criminosos quando chegava em sua residência, no Bairro Glória, em Belo Horizonte;

seja formulada manifestação de aplauso aos  policiais  militares  lotados na 2ª  Cia.

Rotam  que  atuaram  na operação  que  culminou  na  apreensão  de  33  tabletes  de

maconha, totalizando aproximadamente 51kg da droga, no Bairro Novo Aarão Reis,

nesta Capital,  pelo excelente trabalho;  do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  em que

solicita seja formulada manifestação de aplauso ao Secretário de Defesa Social pelas

medidas implementadas no Estado, para melhorar a segurança pública, em especial

a  criação  de  novas  vagas  no  sistema  prisional,  a  ampliação  dos  programas  de

prevenção à criminalidade e "Fica Vivo", a campanha da lei seca e o monitoramento
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eletrônico. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

João  Leite,  Presidente  -  Maria  Tereza  Lara  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Sargento

Rodrigues.

ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/12/2012

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Tiago

Ulisses, Carlos Mosconi (substituindo o Deputado João Vítor Xavier, por indicação da

Liderança do BTR) e Pompílio Canavez (substituindo o Deputado Ulysses Gomes,

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

presente, também, o Deputado Lafayette de Andrada. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir,

comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,

Secretário de Estado de Fazenda, encaminhando informações complementares aos

relatórios enviados referentes ao segundo trimestre de 2012; e de correspondência

publicada no “Diário do Legislativo” em 13/12/2012: ofícios dos Srs. Antonio Augusto

Junho Anastasia, Governador do Estado (2); Wanderley Ávila, Presidente do Tribunal

de  Contas;  Eros  Biondini,  Secretário  de  Esportes;  Fábio  Pimenta  Esper  Kallas,

Presidente do Conselho Curador  da Fundação de Ensino Superior  de Passos; do

FNDE (2.239); da Irmã Simone Santana, Diretora do Hospital Madre Teresa; do Pe.

Ademir  Ragazzi,  Presidente  da Providência  Nossa Senhora da  Conceição;  do Sr.

Paulo  Emílio  Coelho  Lott,  Presidente  da  Associação  Fazenda  Renascer;  da  Sra.

Theresa  Cristina  Alonso  de  Souza,  assistente  social  do  Centro  de  Recuperação

Resgatando  Vidas;  e  da  Sra.  Patrícia  Araújo  Gusmão  Souza,  Coordenadora

(substituta)  da  Cocec,  da  Fundação  Nacional  de  Saúde.  O  Presidente  acusa  o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados
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a seguir: Mensagens nºs 208/2012 (Deputado Zé Maia); 333, 337, 345 e 348/2012

(Deputado Romel  Anízio);  334,  338,  343 e 349/2012 (Deputado Gustavo Perrela);

335,  339,  341,  344  e  347/2012  (Deputado  Tiago  Ulisses);  336,  340  e  342/2012

(Deputado  João  Vítor  Xavier),  em  turno  único.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 1.023/2011 e

3.540 e 3.587/2012 e o Projeto de Lei Complementar nº 33/2012 são retirados da

pauta por determinação do Presidente da Comissão por não cumprirem pressupostos

regimentais.  Passa-se à  2ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  compreendendo a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

4.066, 4.067 e 4.142/2012. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença dos parlamentares, desconvoca a reunião de hoje, às 20 horas, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Zé Maia, Presidente - Tiago Ulisses - Carlos Mosconi - Pompílio Canavez.

ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2012

Às 15h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Gustavo Corrêa e Sávio Souza Cruz, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase

de  discussão  do  parecer  do  relator,  Deputado  Gustavo  Corrêa,  que  conclui  pela

aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.449/2011 na forma do vencido em 1º

turno, com a Emenda nº 1, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Sávio
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Souza Cruz. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Gustavo Corrêa,

que conclui pela rejeição do Substitutivo nº 1 e da Emenda nº 2, apresentados em

Plenário ao Projeto de Lei nº 3.405/2012, no 1º turno, e pela aprovação da Emenda nº

3, que apresenta, o projeto é convertido em diligência à Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a requerimento do Deputado Sávio Souza

Cruz, aprovado pela Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que

compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do

Plenário.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

Requerimentos nºs 4.043, 4.044, 4.073 e 4.079/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  O  Presidente  recebe  requerimento  dos  Deputados  Rogério  Correia  e

Glaycon Franco em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública para

debater o Projeto de Lei  nº 3.405/2012, em tramitação nesta Casa, o qual  dispõe

sobre a remarcação da área e perímetro do Parque Estadual Serra do Ouro Branco,

nos Municípios de Ouro Branco e Ouro Preto, e dá outras providências. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

desconvoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária das 20 horas,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta sessão legislativa.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2012.

Célio Moreira, Presidente - Gustavo Corrêa - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 19/12/2012

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta,

Tadeu  Martins  Leite  e  Celinho  do  Sinttrocel,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Pimenta, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tadeu Martins

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a apreciar proposições

da  Comissão  e  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais
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designou  os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2002/2011 (Deputado

Pompílio Canavez) e 3.588/2012 (Deputado Bráulio Braz),  ambos em turno único.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela

aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 767/2011 na forma do Substitutivo nº

1 (Deputado Celinho do Sinttrocel); e 2.525/2011, na forma do vencido em 1º turno

(Deputado Tadeu Martins Leite).  Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.882 e 2.002/2011; 3.363/2012 com a

Emenda nº 1; 3.537, 3.552, 3.555/2012 com a Emenda nº 1; 3.572, 3.573, 3.574,

3.575, 3.576 e 3.588/2012, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.019, 4.020,

4.038, 4.039, 4.040, 4.049, 4.089, 4.090, 4.091, 4.094, 4.120 e 4.127/2012. Passa-se

à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  requerimento  do

Deputado Celinho do Sinttrocel em que solicita seja enviado pedido de providências à

Secretária de Estado de Educação para que sejam implementados os cursos técnicos

de computação, contabilidade e secretariado na Escola Estadual Dr. Joaquim Gomes

da  Silveira  Neto,  localizada  no  Município  de  Coronel  Fabriciano.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

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

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.

Carlos Pimenta, Presidente - Tadeu Martins Leite - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 4/2/2013

Às 9h45min, comparece na sede da Reserva Indígena Xacriabá, no Município de

São  João  das  Missões,  o  Deputado  Durval  Ângelo,  membro  da  supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Arlen Santiago e Paulo Guedes.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a
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reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  dá-a  por  aprovada  e  a

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir os problemas

enfrentados pelas famílias indígenas relacionados com a seca, a escassa condição

de  saneamento,  a  erradicação  da  pobreza,  entre  outros,  causados  pela  falta  de

infraestrutura, e debater a atuação de órgãos federais na região de São João das

Missões. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a

Sra. Caroline Willrich, Assistente Técnica e Coordenadora Substituta da Funai; e os

Srs.  Marcelo  Pereira  de  Souza,  Prefeito  Municipal  de  São  João  das  Missões;

Vereador João Pinheiro dos Santos, Presidente da Câmara Municipal de São João

das Missões; Pedro Dias dos Santos, Delegado de Polícia Federal em Montes Claros,

representando  Sérgio  Barboza  Menezes,  Superintendente  Regional  da  Polícia

Federal;  Major  PM  Paulo  Sérgio  de  Souza,  Subcomandante  do  30º  Batalhão  da

Polícia  Militar  de  Januária;  Anastácio  Guedes,  Prefeito  Municipal  de  Manga;  Luiz

Fernando Oliveira Lançoni,  Delegado de Polícia Civil  de Manga; Otelice Nunes de

Oliveira, Secretário Municipal de Saúde de São João das Missões; Domingos Nunes

de Oliveira, Cacique da Tribo Xacriabá; Emílio Lopes de Oliveira, liderança da tribo

Xacriabá, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a

palavra  ao  Deputado  Paulo  Guedes,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao

debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

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

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2013.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA

E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 26/2/2013

Às 14h13min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Celinho do Sinttrocel  e Bosco,  membros da supracitada Comissão.
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Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Celinho do Sinttrocel,

declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira

reunião da Comissão na 3ª Sessão Legislativa. A Presidência informa que a reunião

se  destina  a  eleger  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente.  A  seguir,  determina  a

distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida a Deputada

Rosângela Reis para atuar como escrutinadora. Apurados os votos, são proclamados

eleitos para Presidente a Deputada Rosângela Reis,  com três votos, e para Vice-

Presidente o  Deputado Bosco,  com dois  votos.  O Deputado Celinho do Sinttrocel

obteve um voto para Vice-Presidente. O Presidente “ad hoc” empossa a Presidente

eleita,  Deputada  Rosângela  Reis,  que  assume  os  trabalhos  e  empossa  o  Vice-

Presidente, Deputado Bosco. São fixados dia e hora das reuniões ordinárias para as

quartas-feiras  às  14h30min.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2013.

Rosângela Reis, Presidente - Bosco - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/2/2013

Às  9h4min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  Deputados Durval  Ângelo,

Rômulo  Viegas,  Rogério  Correia  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada

Comissão. Está presente também o Deputado Pompílio Canavez. Havendo número

regimental,  o  Presidente  “ad  hoc”,  Deputado  Sebastião  Costa,  declara  aberta  a

reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da

Comissão. A Presidência esclarece que a reunião se destina a eleger o Presidente e

o Vice-Presidente. O Presidente determina a distribuição das cédulas de votação aos

Deputados  e  convida  o  Deputado  Rogério  Correia  para  atuar  como escrutinador.

Apurados os votos, verifica-se a eleição do Deputado Durval Ângelo para Presidente

e do Deputado Rômulo Viegas para Vice-Presidente,  ambos com quatro votos.  O

Presidente  “ad  hoc”  proclama o  resultado da eleição  e  declara  empossado como

Presidente  o  Deputado  Durval  Ângelo,  o  qual  assume  a  direção  dos  trabalhos,

agradece a confiança nele depositada e declara empossado como Vice-Presidente o
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Deputado Rômulo Viegas. Logo após, o Presidente eleito, Deputado Durval Ângelo,

fixa  o  dia  e  a  hora  das  reuniões  ordinárias  para  as  quartas-feiras,  às  9  horas.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

extraordinária,  a realizar-se às  18  horas de 27/2/2013,  com a finalidade de obter

esclarecimentos sobre denúncias  de violação do direito  de greve e assédio moral

cometidos em retaliação ao movimento grevista efetuado por servidores da Polícia

Federal,  entre 7/8/2012 e 7/10/2012,  e discutir  e  votar  proposições da Comissão,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2013.

Durval  Ângelo,  Presidente  -  Rômulo  Viegas  -  Sebastião  Costa  -  Sargento

Rodrigues.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/2/2013

Às 10h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago,

Carlos Pimenta, Doutor Wilson Batista e Pompílio Canavez, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Deputado Carlos Pimenta, no exercício da

presidência, declara aberta a reunião e a seguir a suspende. Reabertos os trabalhos

às  11  horas,  comparecem  os  Deputados  Carlos  Mosconi,  Arlen  Santiago,  Carlos

Pimenta,  Doutor  Wilson  Batista  e  Pompílio  Canavez.  O  Presidente  “ad  hoc”,

Deputado  Carlos  Mosconi,  esclarece que  não  há  ata  a  ser  lida  por  se  tratar  da

primeira reunião da Comissão nesta sessão legislativa. A Presidência informa que a

reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente, determina a distribuição

das cédulas  de votação,  devidamente rubricadas,  e convida o Deputado Pompílio

Canavez para atuar como escrutinador. Procedida a contagem dos votos, são eleitos,

para Presidente, o Deputado Carlos Mosconi e, para Vice-Presidente, o Deputado

Carlos  Pimenta,  ambos  por  unanimidade.  O  Presidente  eleito  dá  posse ao  Vice-

Presidente,  e  este,  após  empossar  o  Presidente,  retorna  a  ele  a  direção  dos

trabalhos.  Ouvidos  os  parlamentares,  o  Presidente  fixa  o  horário  das  reuniões

ordinárias para as quartas-feiras, às 9h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da
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Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, dia 27/2/2013, às 16h30min,

para discutir e votar proposições da Comissão, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2013.

Deputado Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Pompílio Canavez - Arlen

Santiago.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 333/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  Mensagem  nº  333/2012  encaminha

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à “concessão do

Regime  Especial  de  Tributação  em  matéria  de  ICMS  ao  contribuinte  mineiro  do

segmento econômico do setor de fabricação de motocicletas".

Publicada no “Diário do Legislativo” de 13/12/2012, a proposição foi encaminhada a

esta Comissão para análise, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,

de 2011, e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

A estrutura  federativa  do  Brasil  é  marcada  por  um  processo  de  repartição  de

competências  tributárias  entre  entes  com  baixa  capacidade  de  coordenação  e

cooperação.

A Constituição da República e a Lei Complementar nº 24, de 1975, estabelecem

que  a  concessão  de  incentivos  fiscais  referentes  ao  Imposto  sobre  Operações

relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  Prestação  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - será efetuada por meio de

convênios.  Tais  convênios  interestaduais  devem  ser  instituídos  no  âmbito  do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, órgão que reúne autoridades

fazendárias dos Estados federados.

Entretanto, benefícios fiscais referentes ao ICMS são frequentemente concedidos

sem o prévio convênio celebrado no Confaz, em desrespeito aos ditames legais. O
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Supremo Tribunal  Federal  já  se  manifestou  sobre  a  matéria,  considerando  como

pressuposto  essencial  à  validade  dos  benefícios  a  celebração  dos  referidos

convênios interestaduais.

De  qualquer  forma,  ainda  que  sem  embasamento  normativo,  a  concessão  de

incentivos fiscais afeta negativamente a viabilidade produtiva dos demais Estados da

Federação, que se tornam menos atraentes para novos investimentos, podendo até

perder  empresas  já  instaladas  e  consolidadas.  A esse  processo  de  competição

popularizou-se chamar "guerra fiscal".

Para buscar reduzir  os prejuízos decorrentes da guerra fiscal, a Lei Estadual nº

6.763, de 1975, que consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais, por

meio de seu art. 225, com redação dada pela Lei nº 19.979, de 2011, faculta ao Poder

Executivo a adoção de medidas equalizadoras de atratividade para a economia do

Estado,  quando  houver  concessão  irregular  por  outros  Estados  de  benefícios

referentes ao ICMS.

Para tal finalidade, e caso haja a previsão no escopo da medida de proteção de se

conceder regime especial de tributação, dispõe o art. 225-A da Lei 6.763/1975 que a

medida  será  encaminhada  para  análise  e  eventual  ratificação  por  parte  da

Assembleia Legislativa.

Dessa forma, foi enviada à Assembleia Legislativa a Mensagem nº 333/2012, que

encaminha exposição de motivos para concessão do regime especial de tributação a

contribuinte  mineiro  do  setor  de  fabricação  de  motocicletas.  Conforme  o  Poder

Executivo, as medidas relacionadas na exposição de motivos serão concedidas de

forma individualizada, considerando-se o benefício oferecido por outras unidades da

Federação, além dos impactos na arrecadação. Trata-se de setor com contribuinte

signatário  de  protocolo  de  intenções  de  investimento  de  aproximadamente  R$5

milhões,  gerando  cerca  de  70  empregos,  entre  diretos  e  indiretos.  O  benefício

concedido  consiste  em  “carga  tributária  efetiva  de  4%  nas  vendas  de  produtos

industrializados  relacionados  no  protocolo  de  intenções,  realizadas  pelo

estabelecimento industrial, nos termos do inciso XIV, art. 75, Parte Geral do RICMS,

aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 2002, vedado o aproveitamento de quaisquer

outros créditos relacionados com essas operações”.
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Assim, considerado o cenário de guerra fiscal da Federação brasileira, a assinatura

de  protocolo  de  intenções  de  investimento,  com  repercussões  positivas  para  a

economia mineira, bem como os demais motivos apresentados pelo Poder Executivo

para  justificar  a  adoção  do  regime  especial  de  tributação  em  estudo,  e  ainda  o

atendimento dos requisitos da nº Lei 6.763, de 1975, cabe a ratificação da matéria.

Conclusão

Pelo  apresentado,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação

referente  a  contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  fabricação  de

motocicletas, por meio do projeto de resolução apresentado a seguir.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº … /2012

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  fabricação  de  motocicletas,  nos

termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  Fica  ratificada  a  concessão  do  regimes  especial  de  tributação  ao

contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  fabricação  de  motocicletas,  nos

termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, considerando-se a

exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 333/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2013.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 334/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  a

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão

de Regime Especial de Tributação, em matéria de ICMS, ao contribuinte mineiro do

segmento econômico de produtos cerâmicos.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 13/12/2012, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.
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Fundamentação

O art.  225  da Lei  nº  6.763,  de  1975,  faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção de

medidas  necessárias  à  proteção  da economia  do  Estado,  caso outra  unidade da

Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em

lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica.

O § 1º desse artigo determina que a Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - envie

à Assembleia Legislativa expediente com a exposição de motivos para adoção de

medida nesse sentido,  cabendo a esta Casa,  nos termos do disposto no § 2º  do

referido  artigo,  ratificar  a  medida  adotada,  no  prazo  de  90  dias,  por  meio  de

resolução. De acordo ainda com o § 6° do mesmo dispositivo, cabe à SEF o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram.

Tendo como fundamento o artigo acima referido, a mensagem do Governador em

exame encaminhou exposição de motivos, elaborada pela SEF, que justifica a adoção

de medidas de proteção ao contribuinte mineiro do segmento econômico de produtos

cerâmicos  contra  benefícios  fiscais  irregularmente  concedidos  por  outro  Estado,

relativamente ao ICMS.

O Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei nº 5.636, de 6 de janeiro de 2010, a

qual  dispõe  sobre  política  de  recuperação  industrial  regionalizada,  concedeu

benefícios  fiscais  a  todos  os  segmentos  da  indústria,  inclusive  ao  segmento  de

produtos cerâmicos, de forma que a carga tributária efetiva seja de 2%.

De  acordo  com  o  pacto  federativo  definido  pela  Constituição  Federal  e  com  o

sistema tributário vigente, os benefícios fiscais em matéria de ICMS dependem de

prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - para que

sejam considerados legítimos.

Conforme ressalta a exposição de motivos, as concessões acima mencionadas não

estão previstas em lei complementar ou em convênio do ICMS, afrontando o disposto

no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24,

de 7 de janeiro de 1975.

A exposição de motivos alerta que a reação do governo estadual deve ser rápida, a

fim de neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos para o Estado. Justifica a
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concessão de Regime Especial de Tributação - RET - para as empresas do setor de

produtos  cerâmicos  que  comprovadamente  estiverem sendo  prejudicadas  em  sua

competitividade  ou  impedidas  de  se  instalarem  em  Minas  Gerais  em  face  de

benefícios concedidos por outro Estado, bem como informa que já foram concedidos

alguns regimes especiais, os quais instituem crédito presumido de forma que a carga

tributária efetiva seja de 2%.

Destacamos,  finalmente,  que  o  referido  setor  econômico  consta  do  relatório

trimestral  enviado  a  este  Parlamento,  mais  precisamente  do  relatório  do  terceiro

trimestre de 2012, em cumprimento aos termos do § 6º do art. 225 da Lei nº 6.763, de

1975.

Diante  dos  argumentos  apresentados,  entendemos  ser  necessário  o

estabelecimento  do  Regime  Especial  de  Tributação,  objetivando  a  proteção  da

economia  mineira,  por  meio  do  restabelecimento  da  competitividade  do  setor

produtivo em análise.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação,

referente  à  concessão  de  crédito  presumido  ao  setor  fabricante  de  produtos

cerâmicos, conforme projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ... /2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor fabricante de produtos

cerâmicos, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor fabricante de produtos cerâmicos, nos termos do art. 225 da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou

financeiro-fiscais  concedidos  por  outro  Estado,  conforme  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 334/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2013.

Lafayette de Andrada, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 335/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  a

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão

de regime especial de tributação, em matéria de ICMS, ao contribuinte mineiro do

segmento econômico de produtos químicos.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 13/12/2012, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O art.  225  da Lei  nº  6.763,  de  1975,  faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção de

medidas  necessárias  à  proteção  da economia  do  Estado,  caso outra  unidade da

Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em

lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica.

O § 1º desse artigo determina que a Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - envie

à Assembleia Legislativa expediente com a exposição de motivos para adoção de

medida nesse sentido,  cabendo a esta Casa,  nos termos do disposto no § 2º  do

referido  artigo,  ratificar  a  medida  adotada,  no  prazo  de  90  dias,  por  meio  de

resolução. De acordo ainda com o § 6° do mesmo dispositivo, cabe à SEF o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram.

Tendo como fundamento o artigo referido, a mensagem do Governador em exame

encaminhou exposição de motivos, elaborada pela SEF, que justifica a adoção de

medidas de proteção ao contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de

produtos  químicos  contra  benefícios  fiscais  irregularmente  concedidos  por  outro

Estado, relativamente ao ICMS.

O Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei nº 5.636, de 6/1/2010, a qual dispõe

sobre política de recuperação industrial regionalizada, concedeu benefícios fiscais a

todos os segmentos da indústria,  inclusive ao segmento de produtos químicos, de

forma que a carga tributária efetiva seja de 2%.
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De acordo  com  o  pacto  federativo  definido  pela  Constituição  Federal  e  com  o

sistema tributário vigente, os benefícios fiscais em matéria de ICMS dependem de

prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - para que

sejam considerados legítimos.

Conforme ressalta a exposição de motivos, as concessões acima mencionadas não

estão previstas em lei complementar ou em convênio do ICMS, afrontando o disposto

no art. 155, §2º, XII, “g”, da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24,

de 7/1/75.

A exposição de motivos alerta que a reação do Governo Estadual deve ser rápida, a

fim de neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos para o Estado. Justifica a

concessão de Regime Especial de Tributação - RET - para as empresas do setor de

produtos  químicos,  que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua

competitividade  ou  impedidas  de  se  instalarem  em  Minas  Gerais  em  face  de

benefícios concedidos por outro Estado, bem como informa que já foram concedidos

alguns regimes especiais, os quais instituem crédito presumido de forma que a carga

tributária efetiva seja de 2%.

Destacamos,  finalmente,  que  o  referido  setor  econômico  consta  do  relatório

trimestral  enviado  a  este  Parlamento,  mais  precisamente  do  relatório  do  terceiro

trimestre de 2012, em cumprimento aos termos do § 6º do art. 225 da Lei nº 6.763, de

1975.

Diante  dos  argumentos  apresentados,  entendemos  ser  necessário  o

estabelecimento  do  Regime  Especial  de  Tributação,  objetivando  a  proteção  da

economia  mineira,  por  meio  do  restabelecimento  da  competitividade  do  setor

produtivo em análise.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação,

referente à concessão de crédito presumido ao setor de produtos químicos, conforme

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº … /2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de produtos químicos, nos

termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de produtos químicos, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-

fiscais concedidos por outro Estado, conforme exposição de motivos encaminhada

por meio da Mensagem nº 335/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2013.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 338/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  Mensagem  nº  338/2012  encaminha

exposição  de  motivos  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF  -  relativa  à

“concessão de regime especial de tributação em matéria de ICMS ao contribuinte

mineiro do segmento econômico do setor de indústria de reciclagem”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 13/12/2012, a proposição foi encaminhada a

esta Comissão para análise nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,

de 2011, e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

A mensagem em análise, que encaminha a exposição de motivos, informa que a

medida fiscal  adotada tem por  finalidade fomentar  e  proteger  setor  específico  da

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao ICMS.

Nos termos do art. 155, § 2º, inciso XII, “g”, da Constituição Federal, bem como da

Lei Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, os benefícios fiscais em matéria do

referido imposto só podem ser concedidos mediante convênio, firmado previamente

pelas unidades federadas, no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária -

Confaz. Entretanto, tal determinação é frequentemente descumprida, e alguns entes

federados  concedem,  unilateralmente,  benefícios  fiscais  que  permitem  aos

contribuintes  neles  situados  concorrerem  em  melhores  condições  que  os



90
____________________________________________________________________________

contribuintes  dos demais,  provocando desequilíbrio  na competitividade e prejuízos

para a arrecadação daqueles  que se preocupam em respeitar  o pacto federativo.

Assim, os Estados prejudicados são forçados a praticar a chamada “guerra fiscal”,

sob pena de terem sua economia, sua arrecadação e sua capacidade de geração e

manutenção de empregos comprometidas.

Nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, com a

redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011, o Estado de

Minas Gerais incluiu em sua legislação, na forma dos artigos 32-A a 32-H, da Lei nº

6.763,  de  1975,  tratamento  tributário  diferenciado  para  determinados  setores

econômicos  a  serem  implementados  mediante  regime  especial  concedido  pelo

Superintendente de Tributação da SEF como forma de proteger a economia estadual.

Assim, o benefício tributário em análise tem amparo no referido art. 32-A, inciso IX,

transcrito a seguir:

“Art.  32-A - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

(...)

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);”.

A exposição de motivos salienta que, apesar de previstas na legislação mineira, as

medidas  em comento  serão concedidas de forma individualizada após análise de

requerimento  do  contribuinte  e  assinatura  de  protocolo  de  intenções  em  que  o

contribuinte se compromete a se instalar ou a expandir sua atividade no Estado.

Foram concedidos  regimes especiais  às  indústrias  de reciclagem signatárias  de

protocolo  de  intenções  que  somam  aproximadamente  R$33  milhões  em

investimentos, 193 empregos diretos e 3.860 indiretos.

O tratamento tributário concedido reduz a carga tributária efetiva a 3% nas vendas

dos produtos industrializados relacionados no protocolo de intenções, realizadas pelo

centro  de  distribuição,  nos  termos  do  inciso  XIV,  art.  75,  parte  geral  do  RICMS,
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aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 2002.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela ratificação do regime especial de tributação à

indústria de reciclagem, por meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº … /2012

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  contribuinte  mineiro  do

segmento econômico do setor de indústria de reciclagem, nos termos do art. 225-A da

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do segmento econômico do setor de indústria de reciclagem, signatário de

protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975,  conforme exposição de motivos encaminhada por meio da

Mensagem nº 338/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2013.

Jayro Lessa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 343/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  Mensagem  nº  343/2012  encaminha

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à “concessão do

Regime  Especial  de  Tributação  em  matéria  de  ICMS  ao  contribuinte  mineiro  do

segmento econômico do setor de fabricação de produtos eletroportáteis”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/12/2012, a proposição foi encaminhada a

esta Comissão para análise, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,

de 2011, e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

A exposição de motivos encaminhada por meio da mensagem ora em estudo visa

apresentar  e  justificar  iniciativa  de “proteção da economia mineira e a adoção de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras”.
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A citada exposição de motivos argumenta  que o “Governo do Estado de Minas

Gerais,  com  o  apoio  da  Assembleia  Legislativa  e  das  entidades  de  classe  dos

diversos segmentos econômicos do Estado, vem envidando esforços para proteger a

economia mineira contra os benefícios fiscais irregularmente concedidos por outras

unidades da Federação”. Cabe contextualizar brevemente tal afirmação.

A Constituição  da  República,  de  1988,  e  a  Lei  Complementar  nº  24,  de  1975,

recepcionada pela  Carta Constitucional,  estabelecem normas para  a  coordenação

federativa de concessão de benefícios de natureza fiscal. Busca-se, assim, evitar que

determinada  unidade  federativa  conceda  isenções  a  ponto  de  prejudicar  a

manutenção e o investimento de empresas nos demais Estados.

As normas citadas, juntamente com entendimento emanado do Supremo Tribunal

Federal, determinam que incentivos fiscais referentes ao Imposto sobre Operações

relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  Prestação  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - deverão ser instituídos por

meio de convênios interestaduais. Esses convênios devem ser celebrados no âmbito

do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, órgão colegiado que agrega

representantes fazendários das unidades da Federação.

É  comum,  porém,  que  incentivos  fiscais  sejam  estabelecidos  sem  convênio

correspondente. Dessa forma, e de acordo com a interpretação do Supremo Tribunal

Federal, tais benefícios são ilegais.

Além de ilegais, esses incentivos repercutem negativamente na estrutura produtiva

e arrecadatória dos demais Estados federados, no que se convencionou denominar

“guerra fiscal”.

Assim, e de forma a reduzir os impactos ao Estado causados pela guerra fiscal, a

Lei Estadual nº 6.763, de 1975 (modificada, entre outras, pela Lei 19.979, de 2011),

que consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais, por meio de seu

art.  225,  atribui  ao  Poder  Executivo  o  poder  de  adotar  medidas  de  proteção  à

economia do Estado quando houver concessão irregular de incentivo fiscal por outras

unidades da Federação. De acordo com o art. 225-A da mesma lei, se houver, no

escopo da medida protetiva, a previsão de que seja concedido regime especial de

tributação,  esse deverá  ser  encaminhado à Assembleia Legislativa para análise e
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eventual ratificação.

Em cumprimento do disposto na lei, foi encaminhada a esta Casa a Mensagem nº

343/2012,  que  trata  do  Regime  Especial  de  Tributação  concedido  a  contribuinte

mineiro do setor de fabricação de produtos eletroportáteis. Conforme explana o Poder

Executivo, trata-se de setor com empresas signatárias de protocolo de intenções para

investimentos de cerca de R$57 milhões, gerando aproximadamente 275 empregos,

entre diretos e indiretos.

A medida de proteção corresponde a benefício na forma de carga tributária efetiva

de  3,5% nas  vendas  dos  produtos  industrializados  relacionados  no  Protocolo  de

Intenções, nos termos do regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de

2002.

Esclarece o Poder Executivo que o tratamento tributário citado não é estendido a

todo o setor, mas apenas às empresas signatárias de protocolo de intenções para

investimento  no  Estado,  sendo  a  definição  da  alíquota  determinada,  entre  outros

fatores, pelo benefício fiscal oferecido por outros Estados, bem como pelo impacto na

arrecadação de Minas Gerais.

Dessa  forma,  trata-se  de  matéria  com  potencial  de  repercussão  positiva  na

economia  do  Estado.  Por  esse motivo,  e  considerando  que o  trâmite  da  matéria

atende ao disposto na Lei 6.763, de 1975, é adequado que o regime especial em

estudo seja ratificado.

Conclusão

Considerando o apresentado, concluímos pela ratificação do regime especial  de

tributação  referente  a  contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  do  setor  de

fabricação de produtos eletroportáteis, na forma do projeto de resolução apresentado

a seguir.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº ... /2012

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  fabricação  de  produtos

eletroportáteis, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão do regime especial de tributação, nos termos do
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art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, ao segmento econômico de

fabricação  de  produtos  eletroportáteis,  considerando-se  a  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 343/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2013.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 347/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  a

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão

de Regime Especial de Tributação, em matéria de ICMS, ao contribuinte mineiro do

segmento econômico de indústria de ácido cítrico.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 15/12/2012, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O art.  225  da Lei  nº  6.763,  de  1975,  faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção de

medidas  necessárias  à  proteção  da economia  do  Estado,  caso outra  unidade da

Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em

lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica.

O § 1º desse artigo determina que a Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - envie

à Assembleia Legislativa expediente com a exposição de motivos para adoção de

medida nesse sentido,  cabendo a esta Casa,  nos termos do disposto no § 2º  do

referido  artigo,  ratificar  a  medida  adotada,  no  prazo  de  90  dias,  por  meio  de

resolução. De acordo ainda com o § 6° do mesmo dispositivo, cabe à SEF o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram.

Tendo como fundamento o artigo acima referido, a mensagem do Governador do

Estado  em  exame  encaminhou  exposição  de  motivos,  elaborada  pela  SEF,  que
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justifica  a  adoção  de  medidas  de  proteção  ao  contribuinte  mineiro  do  segmento

econômico  de  indústria  de  ácido  cítrico  contra  benefícios  fiscais  irregularmente

concedidos por outro Estado, relativamente ao ICMS.

Os benefícios citados foram concedidos pelo Estado de Santa Catarina, por meio

do  Decreto  nº  2.870,  de  2001,  que  aprova  o  Regulamento  do  ICMS  -  RICMS -

daquele  Estado,  mais  precisamente  em  seu  art.  10,  III,  Anexo  3.  Destaque-se  o

referido dispositivo legal:

“Art.  10.  Mediante  regime  especial,  concedido  pelo  Diretor  de  Administração

Tributária,  poderá  ser diferido para a etapa seguinte de circulação da entrada no

estabelecimento  importador,  o  imposto  devido  por  ocasião  do  desembaraço

aduaneiro, na importação realizada por intermédio de portos, aeroportos ou pontos de

fronteira alfandegados, situados neste Estado, de:

(…)

III - mercadoria destinada à comercialização;”.

Conforme descrito na exposição de motivos:

“A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nestas

unidades da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais”.

De  acordo  com  o  pacto  federativo  definido  pela  Constituição  Federal  e  com  o

sistema tributário vigente, os benefícios fiscais em matéria de ICMS dependem de

prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - para que

sejam considerados legítimos.

Além disso,  também conforme ressalta a  exposição de motivos,  as  concessões

acima mencionadas não estão previstas em lei  complementar ou em convênio do

ICMS, afrontando o disposto no art. 155, §2º, XII, “g”, da Constituição da República e

na Lei Complementar nº 24, de 1975.

A exposição de motivos alerta ainda que a reação do Governo Estadual deve ser

rápida, a fim de neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos para o Estado.
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Justifica a concessão de Regime Especial de Tributação - RET - para as empresas do

setor  de  indústria  de  ácido  cítrico  que  comprovadamente  estiverem  sendo

prejudicadas em sua competitividade ou impedidas de se instalarem em Minas Gerais

em face de benefícios concedidos por outro Estado, bem como informa que já foram

concedidos alguns regimes especiais, os quais instituem crédito presumido de forma

que a carga tributária efetiva seja de 4%.

Destacamos,  finalmente,  que  o  referido  setor  econômico  consta  do  relatório

trimestral  enviado  a  este  Parlamento,  mais  precisamente  do  relatório  do  terceiro

trimestre de 2012, em cumprimento aos termos do § 6º do art. 225 da Lei nº 6.763, de

1975.

Diante  dos  argumentos  apresentados,  entendemos  ser  necessário  o

estabelecimento  do  Regime  Especial  de  Tributação,  objetivando  a  proteção  da

economia  mineira,  por  meio  do  restabelecimento  da  competitividade  do  setor

produtivo em análise.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação,

referente à concessão de crédito presumido ao setor de indústria de ácido cítrico,

conforme projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº … /2012

Ratifica  regime especial  de  tributação concedido ao  setor  de indústria  de  ácido

cítrico, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de indústria de ácido cítrico, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763,

de  26  de  dezembro  de  1975,  em  virtude  de  benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou

financeiro-fiscais  concedidos  por  outro  Estado,  conforme  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 347/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2013.

Romel Anízio, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DA MENSAGEM Nº 349/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  a

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão

de regime especial  de  tributação em matéria do ICMS ao contribuinte mineiro do

segmento econômico de produtos médico-hospitalares e laboratoriais.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 15/12/2012, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

A medida fiscal adotada, conforme a mensagem do Governador, tem por finalidade

fomentar e proteger setor específico da economia estadual sujeito a sofrer impactos

negativos em decorrência de políticas econômicas instituídas por outros Estados da

Federação,  relativamente  ao  Imposto  sobre  Operações  Relativas à Circulação de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

Tendo  como  fundamento  o  disposto  no  art.  225-A da  Lei  nº  6.763,  de  26  de

dezembro de 1975,  foi  encaminhada para a apreciação desta Casa exposição de

motivos da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - relativa à concessão do regime

especial de tributação ao contribuinte mineiro do segmento econômico de produtos

médico-hospitalares e laboratoriais. Nos termos do referido artigo, nas hipóteses dos

arts. 32-A a 32-H da Lei nº 6.763, de 1975, caso o regulamento preveja a concessão

do benefício por meio de regime especial, este deverá ser ratificado pela Assembleia

Legislativa, na forma e nos prazos previstos nos parágrafos do art. 225 da citada lei.

O  art.  225,  por  sua  vez,  faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção  de  medidas

necessárias à proteção da economia do Estado, caso outra unidade da Federação

conceda  benefício  ou  incentivo  fiscal  ou  financeiro-fiscal  não  previstos  em  lei

complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica. O § 1º

desse artigo determina que o expediente com exposição de motivos para adoção de

medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa
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pela  SEF.  Conforme o disposto no § 2º  do mesmo artigo,  essa medida deve ser

ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de resolução. Nos termos do §

6° do mencionado dispositivo, cabe à SEF, ainda, o envio trimestral à Assembleia da

relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

Com relação à mensagem em exame, o regime especial concedido fundamenta-se

no inciso IX do art. 32-A da Lei nº 6.763, de 1975, que dispõe o seguinte:

“Art.  32-A  - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

(...)

IX  - por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);”.

A exposição de motivos informa que tal regime especial de tributação foi precedido

da assinatura de protocolo de intenções, por meio do qual as empresas fabricantes

de  produtos  médico-hospitalares  e  laboratoriais  se  comprometeram  a  investir  no

Estado aproximadamente nove milhões de reais e a gerar cerca de 380 empregos

diretos e 910 empregos indiretos. Em contrapartida, por meio do regime especial, foi

concedido a essas empresas crédito presumido, resultando em carga tributária efetiva

de  3%,  relativa  ao  ICMS  devido  nas  vendas  dos  produtos  industrializados,

relacionados no protocolo de intenções, realizadas pelo centro de distribuição, nos

termos do art. 75, inciso XIV, do Regulamento do ICMS.

Esse tratamento tributário, conforme a exposição, não é estendido a todo o setor,

mas  somente  às  empresas  signatárias  do  citado  protocolo  de  intenções  que  se

comprometeram  a  realizar  investimentos  e  gerar  empregos  no  Estado.  O  regime

especial  é  concedido  de  forma  individualizada,  analisada  a  requerimento  do

contribuinte, podendo ainda dar ensejo a cargas tributárias diversas conforme cada

segmento econômico.  A análise do tratamento tributário  a ser  concedido,  também

segundo a exposição, leva em consideração não só o benefício oferecido à empresa

por outra unidade da Federação como também o impacto na produção mineira, tendo
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em vista os produtos a serem fabricados e o setor a que a empresa pertence, e o

impacto na arrecadação de receita pelo Estado, caso o benefício seja estendido a

outros fabricantes dos mesmos produtos.

Salienta-se que os regimes especiais concedidos às empresas do setor constam da

relação trimestral das medidas de proteção da economia, referente ao 3º trimestre de

2012, enviada pela SEF a esta Comissão, em cumprimento ao disposto no § 6º do

art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.

Concordamos  com  as  medidas  adotadas,  por  considerá-las  importantes  para

proteção  da  economia  mineira,  sobretudo  da  indústria  de  produtos  médico-

hospitalares e laboratoriais.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação

concedido  ao setor  fabricante  de  produtos  médico-hospitalares  e  laboratoriais  por

meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº … /2012

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor fabricante de produtos

médico-hospitalares e laboratoriais, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor fabricante de produtos médico-hospitalares e laboratoriais, signatário

de protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de

26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por meio da

Mensagem nº 349/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2013.

Jayro Lessa, relator.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 2 DE MARÇO DE 2013

ATAS

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 28/2/2013

Presidência dos Deputados Rômulo Viegas e Glaycon Franco

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

Registro  de  presença  -  Correspondência:  Mensagens  nºs  369  a  377/2013

(encaminhando  os  Projetos  de  Lei  nºs  3.811  a  3.819/2013,  respectivamente),  do

Governador  do Estado -  Ofícios -  2ª  Fase (Grande Expediente):  Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.820 a 3.825/2013 - Requerimentos nºs 4.275 a

4.293/2013  -  Proposições  Não  Recebidas:  Requerimentos  do  Deputado  Ivair

Nogueira (2) - Comunicações: Comunicações das Comissões de Meio Ambiente e do

Trabalho  -  Oradores Inscritos:  Discursos dos  Deputados  André  Quintão,  Sargento

Rodrigues, Cabo Júlio, Rogério Correia e Rômulo Viegas - 2ª Parte (Ordem do Dia):

1ª Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para

Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 42/2012 - Questão de

ordem; suspensão e reabertura da reunião - Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 44/2013 - Comissão Especial para

Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  45/2013  -

Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do

Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Adelmo Carneiro Leão - Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Celinho do

Sinttrocel  -  Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Duarte Bechir  -  Durval  Ângelo -

Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco -

Gustavo Corrêa - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Liza Prado - Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques

Abreu -  Neilando Pimenta -  Paulo Lamac -  Rogério Correia -  Rômulo Veneroso -
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Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tadeu

Martins Leite - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Rômulo  Viegas)  -  Às  14h13min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Mário Henrique Caixa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Registro a presença do Prefeito Gilão, de Cachoeira do Pajeú,

que acompanha os Deputados Rogério Correia e Adalclever Lopes.

Correspondência

-  O  Deputado  Marques  Abreu,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 369/2013*

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da prerrogativa constitucional que me reserva o inciso V do art. 90 da

Constituição  do  Estado,  cumpre-me  encaminhar  à  apreciação  dessa  egrégia

Assembleia o projeto de lei que institui o Programa de Proteção aos Defensores dos

Direitos Humanos de Minas Gerais - PPDDH-MG.

Trata-se,  como  se  depreende  da  ementa,  de  oportuno  programa  de  proteção

àquelas pessoas naturais que, de alguma forma, contribuem em caráter continuado

para o exercício dos direitos  humanos reconhecidos a setores da sociedade civil.

Nesse contexto, procura-se preservar a integridade física e psíquica dos defensores,

destarte  evitando  o  cerceamento  das  atividades  pertinentes  a  serem  também
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desenvolvidas por pessoas jurídicas.

É oportuno observar que a questão dos direitos humanos mereceu especial atenção

do legislador nacional constituinte, extrapolando as fronteiras nacionais para constituir

objeto de Resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas. Assim, conto com a

especial atenção e prioridade desse Parlamento para o exame e encaminhamento da

matéria.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a apresentar este projeto

de lei.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.811/2013

Institui o Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos de Minas

Gerais - PPDDH-MG.

Art.  1º  -  Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado de Desenvolvimento

Social,  o  Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos  Humanos de Minas

Gerais - PPDDH-MG.

Parágrafo  único  -  O  Programa  de  que  trata  o  “caput”  observará  os  princípios

estabelecidos na Resolução nº 53/144, de 9 de dezembro de 1998, da Assembleia

Geral das Nações Unidas, e no Decreto federal nº 6.044, de 12 de fevereiro de 2007.

Art. 2º - O PPDDH-MG tem como objetivo a adoção de medidas para a proteção de

pessoas  naturais  ou  jurídicas,  grupos,  instituições,  organizações  e  movimentos

sociais  que tenham seus  direitos  violados ou ameaçados em decorrência  de  sua

atuação pelo reconhecimento, respeito, proteção, promoção ou exercício de direitos

humanos.

Art. 3º - O defensor de direitos humanos que, em razão de sua atuação, tenha sua

vida ou integridade física, emocional ou social em situação de risco, ou que venha a

ter  sua  atividade  desqualificada  ou  discriminada,  poderá,  nos  termos  desta  lei,

ingressar no PPDDH-MG.

Art. 4º - Para os fins desta lei considera-se:

I - defensor de direitos humanos:

a) a pessoa natural cuja atuação, isolada ou como membro integrante de grupo,

instituição,  organização  ou  movimento  social,  tenha  por  finalidade  alguma  das
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atividades arroladas no art. 2º; e

b)  a  pessoa  jurídica,  grupo,  instituição,  organização  ou  movimento  social  cuja

atuação tenha por finalidade alguma das atividades arroladas no art. 2º;

II  -  violação ou ameaça toda e  qualquer  conduta  atentatória  à  continuidade da

atividade,  pessoal  ou  institucional,  do  defensor  de  direitos  humanos  e  que  se

manifeste, ainda que indiretamente, sobre sua pessoa, familiares ou integrantes da

pessoa jurídica, grupo, organização ou movimento social, em especial mediante atos

que:

a) atentem contra a integridade física, psíquica ou moral, a honra ou o patrimônio; e

b) possuam caráter discriminatório de qualquer natureza;

III -  rede de proteção o conjunto de  ações e iniciativas de diferentes instituições

governamentais e não governamentais, que se articulam em apoio aos defensores de

direitos humanos a fim de potencializar suas iniciativas, assegurando-lhes a proteção

necessária para o desempenho de suas atividades.

Parágrafo  único  -  A proteção  poderá  ser  dirigida  ou  estendida  ao  cônjuge  ou

companheiro,  ascendentes,  descendentes  e dependentes que tenham convivência

habitual com o defensor, conforme especificamente necessário em cada caso.

Art. 5º - São princípios do PPDDH-MG:

I - respeito à dignidade da pessoa humana;

II - não discriminação por motivo de gênero, orientação sexual, origem étnica ou

social,  deficiência,  procedência,  nacionalidade,  atuação  profissional,  raça,  religião,

faixa etária, situação migratória ou outro “status”;

III  -  proteção  e  assistência  aos  Defensores  dos  Direitos  Humanos,

independentemente de nacionalidade e de colaboração em processos judiciais;

IV - promoção e garantia da cidadania e dos direitos humanos;

V - respeito a tratados e convenções internacionais de direitos humanos;

VI - universalidade, indivisibilidade e interdependência dos direitos humanos; e

VII  -  transversalidade das  dimensões  de  gênero,  orientação  sexual,  deficiência,

origem étnica ou social, procedência, raça e faixa etária nas políticas públicas.

Art.  6º  -  São diretrizes  gerais  do PPDDH-MG, previstas  na Política Nacional  de

Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos - PNPDDH:
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I - fortalecimento do pacto federativo, por meio da atuação conjunta e articulada de

todas as esferas de governo na proteção aos defensores dos direitos humanos e na

atuação das causas que geram o estado de risco ou vulnerabilidade;

II - fomento à cooperação internacional bilateral ou multilateral;

III - articulação com organizações não-governamentais, nacionais e internacionais;

IV  -  estruturação  de  rede  de  proteção  aos  defensores  dos  direitos  humanos,

envolvendo todas as esferas de governo e organizações da sociedade civil;

V - verificação da condição de defensor e respectiva proteção e atendimento;

VI  -  incentivo  e  realização  de  pesquisas  e  diagnósticos,  considerando  as

diversidades regionais, organização e compartilhamento de dados;

VII - incentivo à formação e à capacitação de profissionais para a proteção, bem

como para a verificação da condição de defensor e para seu atendimento;

VIII - incentivo à participação da sociedade civil;

IX - incentivo à participação dos órgãos de classe e conselhos profissionais;

X -  garantia  de  acesso amplo e adequado a informações e estabelecimento de

canais de diálogo entre o Estado, a sociedade e os meios de comunicação;

XI  -  implementação  de  medidas  preventivas  nas  políticas  públicas,  de  maneira

integrada e intersetorial, nas áreas de saúde, educação, trabalho, segurança, justiça,

assistência social, comunicação, cultura, dentre outras;

XII - apoio e realização de campanhas socioeducativas e de conscientização nos

âmbitos internacional, nacional, regional e local, consideradas suas especificidades,

que valorizem a imagem e atuação do defensor dos direitos humanos;

XIII - monitoramento e avaliação de campanhas com a participação da sociedade

civil;

XIV - apoio à mobilização social e fortalecimento da sociedade civil;

XV  -  fortalecimento  dos  projetos  já  existentes  e  fomento  à  criação  de  novos

projetos;

XVI - cooperação entre os órgãos de segurança pública;

XVII - cooperação jurídica nacional;

XVIII - sigilo dos procedimentos judiciais e administrativos, nos termos da lei;

XIX  -  integração  com  políticas  e  ações  de  repressão  e  responsabilização  dos
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autores de crimes correlatos;

XX - proteção à vida;

XXI - prestação de assistência social, médica, psicológica e material;

XXII - iniciativas visando à superação das causas que geram o estado de risco ou

vulnerabilidade;

XXIII - preservação da identidade, imagens e dados pessoais;

XXIV - apoio para o cumprimento de obrigações civis e administrativas que exijam

comparecimento pessoal;

XXV - suspensão temporária das atividades funcionais;

XXVI - excepcionalmente, a transferência de residência ou acomodação provisória

em local sigiloso e compatível com a proteção.

Art. 7º - O Poder Executivo poderá celebrar convênios, acordos, ajustes ou termos

de  parceria  com  entidades  não  governamentais  objetivando  a  implementação  do

PPDDH-MG e a adoção das medidas nele inseridas.

Art. 8º - Fica instituído o Conselho Deliberativo do PPDDH-MG, com as seguintes

competências gerais:

I - deliberar sobre os pedidos de inclusão e exclusão no PPDDH-MG no âmbito de

sua atuação;

II - definir o conjunto de medidas de segurança a serem adotadas em cada caso

incluído  no  PPDDH-MG,  cabendo-lhe,  em  caráter  exclusivo,  a  decisão  sobre  a

concessão de auxílios financeiros;

III  -  decidir  sobre  recursos  interpostos  contra  as  decisões  do  coordenador  do

PPDDH-MG;

IV - atuar na implementação e estruturação do PPDDH-MG;

V - firmar termos de parceria para a ampliação e o aperfeiçoamento do PPDDH-

MG;

VI - solicitar a outros órgãos do poder público a adoção de medidas que assegurem

a atuação dos defensores de direitos humanos;

VII - provocar os órgãos competentes para que sejam tomadas medidas judiciais e

administrativas necessárias à proteção dos Defensores de Direitos Humanos.

Art.  9º - O Conselho Deliberativo do PPDDH-MG terá composição paritária,  com
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representantes do poder público e da sociedade civil  com atuação na defesa dos

direitos humanos, na forma do regulamento, assegurando-se, quanto aos primeiros, a

participação,  em  caráter  permanente,  das  Defensorias  Públicas  do  Estado  e  da

União,  dos Ministérios Públicos do Estado e Federal e das Polícias Civil,  Militar  e

Federal.

Art.  10  -  A solicitação  para  ingresso no  Programa deverá  ser  encaminhada  ao

Presidente do Conselho Deliberativo e submetido à aprovação do referido Conselho,

mediante parecer da equipe técnica, e poderá ser realizada pelo próprio defensor de

direitos humanos ou por quem tenha conhecimento da situação de risco do defensor

de direitos humanos.

Parágrafo  único  -  Após  o  atendimento,  todas  as  iniciativas  subsequentes  e

imediatas  que  se  fizerem  necessárias  em  prol  da  proteção  do  atendido  serão

promovidas pela equipe do Programa, com a cooperação de órgãos do poder público.

Art. 11 - Concedido o ingresso solicitado, o protegido deverá:

I - fornecer informações de suas atividades em defesa de direitos humanos com

antecedência suficiente para que o responsável pela sua proteção possa avaliar, sob

o  aspecto  da  segurança,  o  risco  a  que  o  protegido  estiver  sujeito  e  verificar  a

conveniência da manutenção dos compromissos agendados;

II - atender às recomendações dos responsáveis pela proteção, nos assuntos a ela

relacionados,  ou  dispensá-las  formalmente  em  caso  de  discordância,  assumindo

voluntariamente os riscos a que está submetido; e

III -  comunicar aos responsáveis pela proteção a ocorrência de qualquer fato ou

situação não rotineira ou que possa ser indicativa de perigo.

Parágrafo único -  Para fins do disposto no inciso I,  o protegido deverá fornecer

informações  relacionadas  a  todas  as  suas  atividades  na  hipótese de  ter-lhe  sido

estabelecida escolta policial.

Art. 12 - O desligamento do defensor de direitos humanos do Programa ocorrerá

nas seguintes hipóteses:

I - por solicitação do próprio protegido ou de seu responsável legal;

II - pela cessação dos motivos que ensejaram a proteção;

III - pela cessação das atividades na defesa dos direitos humanos; ou
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IV - por descumprimento das normas, restrições e recomendações do Programa,

após decisão do Conselho Deliberativo, nos termos de seu regimento interno.

Art. 13 - Para garantir a segurança dos defensores de direitos humanos, o PPDDH-

MG poderá, entre outras medidas:

I - articular a rede de proteção;

II  -  transportar  de  maneira  segura  e  adequada  o  defensor,  garantindo  a

continuidade de suas atividades;

III  -  fornecer  e  instalar  equipamentos  para  a  segurança  pessoal  e  da  sede  da

pessoa jurídica ou grupo a que pertença o defensor;

IV - adotar medidas visando à superação das causas que levaram à inclusão do

defensor no Programa;

V - viabilizar o atendimento psicológico, médico, de assistência social e jurídica;

VI - prestar ajuda financeira para prover a subsistência individual ou familiar no caso

de  o  defensor  protegido,  em  virtude  da  ameaça,  estar  impossibilitado  total  ou

parcialmente de desenvolver o seu trabalho regular e desprovido de qualquer outra

fonte de renda;

VII -  apoiar e facilitar  o cumprimento de obrigações que exijam comparecimento

pessoal;

VIII - articular a suspensão temporária das atividades funcionais, sem prejuízo dos

respectivos vencimentos ou vantagens, quando o defensor de direitos humanos em

risco  ou  vulnerabilidade  for  servidor  público  impossibilitado  de  exercer  suas

atividades;

IX  -  viabilizar  a  transferência de  residência  ou  acomodação provisória  em local

sigiloso e compatível com a proteção;

X - articular a proteção policial, quando necessário, com planejamento diferenciado

para cada caso;

XI  -  articular  a  transferência  para  o  Programa  de  Assistência  às  Vítimas  e

Testemunhas Ameaçadas, previsto na Lei federal nº 9.807, de 13 de julho de 1999,

quando for o caso.

Parágrafo único - A ajuda financeira de que trata o inciso VI deverá ser autorizada

pelo  Conselho  Deliberativo  e  será  paga  por  tempo  determinado,  em  valor  nunca
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inferior a um salário mínimo vigente.

Art.  14  -  Os  órgãos  policiais  prestarão  a  colaboração  e  o  apoio  necessários  à

execução do PPDDH-MG.

Art.  15  -  A  composição,  o  funcionamento  e  outras  atribuições  do  Conselho

Deliberativo e da equipe técnica do PPDDH-MG serão objeto de regulamentação.

Art.  16  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotação orçamentária própria.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

-  Publicado,  vai  o  projeto às  Comissões de Justiça,  de  Direitos  Humanos e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 370/2013*

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

Egrégia Assembleia, projeto de lei que altera a Lei nº 16.648, de 5 de janeiro de 2007,

que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  permutar  o  imóvel  que  especifica,  situado  no

Município de Cana Verde.

A presente proposição justifica-se tendo em vista que a permuta entre o imóvel de

propriedade  do  Estado  e  o  imóvel  de  propriedade  de  particulares,  conquanto

aprovada pela citada Lei, não pôde ser efetivamente concretizada devido a um erro

material na citação do número de registro de um dos imóveis a ser permutado.

Neste  sentido,  torna-se  indispensável  a  retificação  da  referida  lei,  para  que  se

conclua a permuta entre os bens imóveis.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.812/2013

Altera a Lei nº 16.648, de 5 de janeiro de 2007, que autoriza o Poder Executivo a
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permutar o imóvel que especifica, situado no Município de Cana Verde.

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 16.648, de 5 de janeiro de 2007, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder executivo autorizado a permutar imóvel de propriedade do

Estado de Minas Gerais,  com área de 2.000,00m², situado no Município de Cana

Verde, registrado sob o nº 9.051, a fls. 299 do livro 3-I, no Cartório de Registro de

Imóveis da Comarca de Perdões, por imóvel com área de 2.000,00m², tendo a sua

descrição determinada conforme Anexo, a ser desmembrada do imóvel situado na

BR-354, Município de Cana Verde, registrado sob o nº 8.954 a fl. 1 do Livro 2, no

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Perdões”.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 371/2013*

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

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

Município de Luz o imóvel que especifica.

Tal proposta visa doar ao Município de Luz, em atendimento a pedido formulado

pela  Prefeitura  Municipal,  o  imóvel  no  qual  funciona  a  Escola  Municipal  Padre

Parreiras a fim de regularizar a propriedade do imóvel para realização de melhorias

no prédio.

Cabe ressaltar que o imóvel foi adquirido pelo Estado de Minas Gerais por doação

feita pela Mitra Diocesana do Município de Luz e que a Secretaria de Estado de

Educação, órgão ao qual o imóvel encontra-se vinculado, manifestou-se favorável à

doação em razão de não existirem projetos estaduais para a sua utilização.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
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Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.813/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Luz o imóvel que especifica.

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

área  de  7.206,45m²,  constituído  pelos  seguintes  terrenos,  todos  registrados  no

Cartório do Registro de Imóveis da Comarca de Luz:

I - terreno com área de 2.225,00m², registrado sob o nº 2.810, a fls. 245 do Livro 2-I;

II - terreno com área de 2.000,00m², registrado sob o nº 13.767, a fls. 144 do Livro

3-N;

III - terreno com área de 2.981,45m², registrado sob o nº 1.959, a fls. 284 do Livro 2-

F.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de escola municipal.

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

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

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

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

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

imóvel.

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

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

do art. 1º.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 372/2013*

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia  Assembleia,  Projeto  de  lei  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao
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Município de Pitangui o imóvel que especifica.

A presente doação visa beneficiar  diretamente à comunidade de Pitangui  com a

reforma do imóvel, por parte do Município, garantindo, dessa forma, a melhoria da

infraestrutura e das instalações da Escola Municipal Lucy Rocha. As obras incluem a

construção de salas para bibliotecas, refeitórios e quadras esportivas, permitindo a

ampliação  do  atendimento  a  crianças  entre  3  e  5  anos  na  escola,  bem  como a

melhoria nos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica.

Na  oportunidade,  esclareço  que  não  existe,  por  parte  do  Estado,  interesse  na

ocupação do imóvel.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.814/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui o imóvel que especifica.

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

imóvel com área de 10.000,00m², situado na Praça Abdon Gonçalves Costa, nº 242,

Distrito de Campo Grande, naquele Município, registrado sob o nº 24.690, a fls. 23,

Livro 3-N1, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pitangui.

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

Escola Municipal Lucy Rocha.

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

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

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

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

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

imóvel.

Art.  4°  -  O  Município  de  Pitangui  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado  de

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

parágrafo único do art. 1º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 373/2013*

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Na forma do inciso V do art. 90 da Constituição do Estado, e particularmente nos

termos do inciso XV de seu art. 61, cumpre-me encaminhar à consideração dessa

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

Município de Cachoeira de Minas o imóvel que especifica.

O imóvel em questão, registrado junto a órgão notarial da Comarca Paraisópolis

como integrante do patrimônio do Estado desde 23 de março de 1920, havia sido

objeto  de  doação  daquele  Município,  ao  qual  Cachoeira  de  Minas  então  se

subordinava com vínculo distrital. A finalidade original da doação era para que ali se

instalasse  a  Escola  Estadual  “Cônego  José  Eugênio  de  Faria”,  o  que  veio  a  se

concretizar com a afetação do próprio à Secretaria de Estado de Educação. Ocorre

que o referido estabelecimento escolar foi recentemente transferido para nova sede,

pelo que a Municipalidade - evitando indesejável ociosidade para um bem público -

pretende lá instalar a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de

Turismo, Cultura, Esportes e Lazer, também congregando espaço para museu, artes

cênicas, artesanato e laboratório de informática.

Cabe,  portanto,  regularizar  a  situação  do  imóvel,  revertendo-o  ao  domínio

municipal,  pelo  que  conto  para  a  iniciativa  com  a  prioritária  atenção  desse

Parlamento.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a encaminhar a presente

Mensagem.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.815/2013

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

que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Cachoeira de
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Minas imóvel constituído por área de terreno de 1.500,00m² (mil e quinhentos metros

quadrados) e respectivas benfeitorias, situado naquele Município, registrado sob o nº

2.638,  a  fls.  170,  Livro  3-B,  no  Cartório  do  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de

Paraisópolis.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  e  benfeitorias  referidos  no  “caput”  destinam-se  à

instalação da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Turismo,

Cultura, Esportes e Lazer,  de museu municipal  e de espaços para apresentações

culturais, oficinas de artes cênicas, centro de artesanato e laboratório de informática.

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

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

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

se lhe for dada destinação diversa.

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

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

registro notarial do imóvel.

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

de Planejamento e Gestão, em tempo hábil, documento que comprove a destinação

do imóvel prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 374/2013*

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

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

Município de Uberlândia o imóvel que especifica.

O imóvel em questão encontra-se cedido ao Município de Uberlândia desde 2002,

quando foi celebrado o Termo de Cessão de Uso entre Estado e Município para a

instalação  de  uma  marcenaria,  vinculada  à  Secretaria  Municipal  de  Educação,
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destinada à manutenção e ao fornecimento de mobiliário para atender às escolas da

rede municipal de ensino.

O  Município  de  Uberlândia  necessita  do  imóvel  para  continuar  a  destiná-lo  a

atividades  de  interesse  público  e  social,  para  cujo  fim  solicita  a  incorporação  do

imóvel ao seu patrimônio.

Comporta esclarecer, ainda, que a Secretaria de Estado de Educação não se opôs

ao pedido e a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, órgão responsável

pelas  diretrizes  que  norteiam  a  política  patrimonial  do  Estado,  recomendou  a

alienação do bem nos termos em que foi postulada.

Diante dessas ponderações, mostra-se conveniente a concretização da presente

medida, que se reveste de interesse público.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.816/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Uberlândia  o  imóvel  que

especifica.

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

imóvel  com  área  de  2000,00m²,  situado  naquele  Município,  registrado  sob  o  nº

31.595, a fls. 1 do Livro 2, no 2º Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de marcenaria coordenada pela Secretaria Municipal de Educação de Uberlândia.

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

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

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

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

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

do imóvel.

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

Planejamento e Gestão documento que comprove a destinação do imóvel prevista no
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parágrafo único do art. 1º.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 375/2013*

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

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

de Quartel Geral o imóvel que especifica.

A  doação  prevista  na  proposta  acolhe  solicitação  da  Administração  daquele

Município, que objetiva dar continuidade ao funcionamento da Secretaria Municipal de

Saúde, constituída de área administrativa, laboratório de análises clínicas e serviço

epidemiológico.

Cabe  ressaltar  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  órgão  ao  qual  o  imóvel

encontra-se  vinculado,  manifestou-se favorável  à  doação,  em razão dos aspectos

sociais que representa para a comunidade e da inexistência de projetos estaduais

para a sua utilização.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.817/2013

Autoriza o Poder Executivo  a doar  ao Município de Quartel  Geral  o imóvel  que

especifica.

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

imóvel com área de 1.202,25m² (mil, duzentos e dois vírgula vinte e cinco metros

quadrados), situado na Rua Manoel Caeiro, Bairro Novo Quartel, naquele Município,

constituído pelos lotes 13, quadra 03, com área de 558,75m², registrado sob o nº R-1-

6.055, fls. 74v. a 76 do Livro nº 35, e lote 14, quadra 03, com área de 643,50m²,
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registrado sob o nº R-1-6.056, fls. 74v. a 76 do Livro nº 35, ambos no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Dores do Indaiá.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Secretaria Municipal de Saúde, constituída de área administrativa, laboratório de

análises clínicas e serviço epidemiológico.

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

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

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

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

estabelecido no art. 2º, o Município de Quartel Geral não houver procedido ao registro

do imóvel.

Art.  4º  -  O Município  de  Quartel  Geral  encaminhará  à  Secretaria  de  Estado de

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

parágrafo único do art. 1º.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 376/2013*

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

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

de Pitangui o imóvel que especifica.

Tal  proposta  visa  doar  ao  Município  de  Pitangui,  em  atendimento  a  pedido

formulado pela Prefeitura Municipal,  o imóvel no qual funciona a Escola Municipal

Jorge Morato para a realização de melhorias no prédio.

Cabe ressaltar que o imóvel foi adquirido pelo Estado de Minas Gerais por doação e

que  a  Secretaria  de  Estado  de  Educação,  órgão  ao  qual  o  imóvel  encontra-se

vinculado,  manifestou-se  favorável  à  doação  em  razão  de  não  existirem  projetos

estaduais para a sua utilização.
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São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor o presente projeto

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.818/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pitangui o imóvel que especifica.

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

com área de 10.000,00m², situado naquele Município, registrado sob o nº 30.204, a

fls. 222 do Livro 3-V1, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pitangui.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Escola Municipal Jorge Morato.

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

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

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

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

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

imóvel.

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

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

parágrafo único do art. 1º.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 377/2013*

Belo Horizonte, 27 de fevereiro de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Na forma do inciso V do art. 90 da Constituição do Estado, cumpre-me encaminhar

à consideração dessa egrégia Assembleia o apenso projeto de lei,  que autoriza o

Poder Executivo a doar ao Município de Guarani o imóvel que especifica.

O imóvel em questão, registrado junto a órgão notarial da Comarca como integrante
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do patrimônio do Estado desde 18 de julho de 1968, havia sido objeto de doação do

Município,  para  que ali  se instalasse a  Escola Municipal  de  Tupi,  nos  termos da

municipalização da rede estadual, prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional.  Ocorre  que  o  estabelecimento  foi  desativado,  conforme  programa  de

atendimento à demanda escolar coordenado pela Secretaria de Estado de Educação,

donde sua atual ociosidade poderá ser sanada pelo Município com a instalação no

local de centro comunitário, em atendimento ao interesse público.

Cabe,  portanto,  regularizar  a  situação  do  imóvel,  revertendo-o  ao  domínio

municipal,  pelo  que  conto  para  a  iniciativa  com  a  prioritária  atenção  desse

Parlamento.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.819/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guarani o imóvel que especifica.

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

constituído por área de terreno de 1.028,00m², situado naquele Município, registrado

sob o  nº  5.834,  a  fls.  107,  do Livro  3-G,  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da

Comarca de Guarani.

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

Centro Comunitário da Estação Tupy.

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

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

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

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

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

imóvel.

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

Planejamento  e  Gestão  -  SEPLAG  -  documento  que  comprove  a  destinação  do

imóvel prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
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para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do  Sr.  Adriano  Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Meio  Ambiente,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº 3.981/2012, da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Antonio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência  Social,  comunicando  a  transferência  dos  recursos  que  menciona  ao

Fundo Estadual de Assistência Social. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para

os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento

Interno.)

Da  Sra.  Beatriz  da  Silva  Cerqueira,  Coordenadora-Geral  do  Sind-UTE-MG,

encaminhando exemplar da cartilha “Estudo Prospectivo da Evolução das Matrículas

da Educação Infantil nas Redes Públicas Municipais de Minas Gerais: contribuição à

discussão das carreiras da educação básica”. ( - À Comissão de Educação.)

Da  Sra. Carla de Fátima Barreto de Souza, Juíza da Comarca de Jequitinhonha,

prestando informações relativas ao Requerimento nº  3.714/2012,  da Comissão de

Segurança Pública.

Do Sr. Clésio Andrade, Senador, prestando informações relativas ao Requerimento

nº 4.028/2012, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Danilo de Castro, Secretário de Governo, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 3.884/2012, da Comissão Especial das Enchentes.

Do  Sr.  Danilo  de  Castro,  Secretário  de  Governo,  e  da  Sra.  Renata  Vilhena,

Secretária de Planejamento, informando que o governo de Minas lançou o Programa

Mineiro de Empreendedorismo em Gestão para Resultados Municipais e solicitando o

apoio  desta  Casa  com  o  objetivo  de  incentivar  a  adesão  de  novos  Prefeitos  ao

referido programa. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr.  Edson Vitor  Nascimento, Vereador da Câmara Municipal  de Três Pontas,

agradecendo a atenção a ele dispensada, por ocasião da posse do Deputado Mário

Henrique Caixa.

Do Sr. Eduardo Victor Pontes Carneiro, Chefe da Assessoria Parlamentar do Banco
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Central (substituto) prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.632/2012,

da Comissão de Defesa do Consumidor.

Do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (15), informando a liberação

dos  recursos  financeiros  que  menciona,  destinados  a  garantir  a  execução  de

programas desse Fundo. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. José Sarney, Presidente do Senado Federal, prestando informações relativas

ao Requerimento n° 3.870/2012, da Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr.  Leones  Dall'Agnol,  Chefe  de  Gabinete  da  Casa Civil  da  Presidência  da

República,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  3.893/2012,  da

Comissão Especial das Enchentes.

Da Sra. Luciana Maria Bicalho, Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do

Rio Abaixo, solicitando à Casa cópia de leis que determinam os limites do referido

Município.

Da Sra. Maria Cláudia Peixoto de Almeida Paula, Chefe de Gabinete de Educação

(3),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  3.950,  3.955  e

4.012/2012, da Comissão de Participação Popular.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (5),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  2.560,  3.157  e  3.158/2012,  da

Comissão  de  Direitos  Humanos,  3.941/2012,  da  Comissão  Especial  para  o

Enfrentamento do Crack, e 3.989/2012, da Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Raimunda Helena Nahum Gomes, Chefe de Gabinete do Incra, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  3.845/2012,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do  Sr.  Robson  Braga  de  Andrade,  Presidente  da  CNI,  agradecendo  voto  de

congratulações formulado por esta Casa em atenção a requerimento dos Deputados

Bosco, Carlin Moura, Celinho do Sinttrocel e da Deputada Maria Tereza Lara pela

realização da Olimpíada do Conhecimento pela CNI, pelo Senai e pelo Sesi.

Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Defesa  Social,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  3.475/2012,  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais.
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2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 3.820/2013

Torna obrigatório às empresas públicas e privadas que utilizam motocicletas para

entregas, atendimentos ou transportes diversos, inscrever o nome, o tipo sanguíneo e

o fator RH nos capacetes de segurança dos funcionários condutores no âmbito do

Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  empresas  públicas  e  privadas  que  fazem  serviço  de  entrega,

atendimento  ou  transporte  utilizando  motocicletas  ficam  obrigadas  a  colocar  nos

capacetes de segurança, em lugar visível, o nome do funcionário condutor, o seu tipo

sanguíneo e o fator RH.

Art. 2º - A especificação do tipo sanguíneo e do fator RH deverão ser inscritas após

o nome do funcionário.

Art.  3º  -  As  empresas  que utilizam condutores  autônomos de motocicletas  para

efetuarem seus serviços de entregas, atendimentos ou transportes diversos também

deverão obedecer às regras impostas por esta lei.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias,

determinando também as penalidades pelo seu não cumprimento.

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

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2013.

Juninho Araújo

Justificação: A Constituição Federal, em seu art. 196, assim expressa:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas

sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e

recuperação”.

Quando  o  mandamento  constitucional  determina  que  a  saúde  é  um  dever  do
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Estado, garantido por políticas sociais que visem à redução do risco de doenças e

outros agravos, isso nos faz refletir se o Estado de Minas Gerais está cumprindo esse

mandamento  em  toda  a  sua  plenitude,  ou  se  está  fechando  os  olhos  para  as

estatísticas de acidentes com motociclistas.

Pesquisas  nos  revelam  que,  nos  últimos  15  anos,  o  crescimento  da  taxa  de

mortalidade em acidentes com motocicleta no Brasil aumentou 846,5%, enquanto a

de carros cresceu 58,7%. O nível da violência no trânsito é tanto que condena à

morte  no  local  do  acidente  cerca  de  40%  dos  envolvidos  nas  ocorrências.  É

assustador  o  número  de cidadãos  que morrem nas  ruas  e  avenidas do País  em

acidentes com veículos de duas rodas. Em 2010, foram 13.452 vítimas fatais, contra

1.421 registradas em 1996. Entre as vítimas, 75% são homens e 40% têm entre 21 e

35 anos.

Uma das razões para esse panorama é a explosão de vendas no mercado das

duas  rodas  nos  últimos  10  anos.  A frota  de  motocicletas  em  circulação  no  País

cresceu  nada  menos  que  246%  na  última  década,  atingindo  18,5  milhões  de

unidades.  Enquanto  isso,  a  frota  de  carros  apresentou  crescimento  menos

significativo, de 65,3%, atingindo 37,2 milhões de veículos.

Um estudo inédito sobre a violência no trânsito, realizado pelo Instituto Sangari por

meio da análise de 1 milhão de certidões de óbito em todo o mundo, revelou que o

Brasil é o 2º país do mundo em vítimas fatais em acidentes envolvendo motocicletas,

com 7,1 óbitos a cada 100 mil habitantes.

O  número  de  motociclistas  mortos  aumentou  progressivamente  e  chegou  a

ultrapassar,  a  partir  de  2008,  o  número  de  mortos  ocupantes  de  outros  veículos

(carros, caminhões, ônibus).

Esses números alarmantes fazem-nos refletir, mormente no caso dos motociclistas

que,  em  40%  dos  acidentes,  são  levados  a  óbito  no  local,  que,  se  tornarmos

obrigatória a inscrição do tipo sanguíneo e o fator RH no capacete, provavelmente

poderíamos  reduzir  esse  índice  de  óbito  no  local  do  acidente,  com  transfusões

rápidas e eficientes e também dando maior chance de sobrevivência àqueles que

conseguem ser socorridos e levados para os hospitais.

Diante  do  exposto,  conclui-se  que  a  finalidade  deste  projeto  de  lei  é  buscar
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minimizar  as  inúmeras  mortes  que  ocorrem  diariamente  com  os  condutores  de

motocicleta, fazendo com que, em caso de acidente, tenham um atendimento que

lhes possibilite maiores chances de sobrevivência. Portanto, conto com o apoio dos

nobres pares para a urgente aprovação do projeto de lei, por se tratar de medida

relevante, de interesse público e social.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 3.821/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  denominada  Ação  Beneficente

Resplandecente Estrela da Manhã - Abrem -, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  denominada  Ação

Beneficente Resplandecente Estrela da Manhã - Abrem -, com sede no Município de

Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2013.

Luzia Ferreira - Carlos Henrique.

Justificação:  Sediada  no  Município  de  Juiz  de  Fora,  a  organização  não

governamental  denominada Ação Beneficente Resplandecente Estrela da Manhã -

Abrem - não possui  fins lucrativos e tem por finalidades promover melhoramentos

para a comunidade no plano social, econômico e espiritual, desenvolvendo atividades

de assistência médica em geral, de formação profissionalizante, de alfabetização de

crianças  e  adultos,  de  formação  de  condomínio  de  moradias,  de  orientação  na

criação de microempresas, entre outras

Baseada no trabalho  voluntário  de seus associados,  com excelente conceito na

comunidade  juiz-forana,  a  Abrem  vem  prestando  relevantes  serviços  sociais  e

humanitários.

Nesse  sentido,  solicitamos  dos  nossos  nobres  pares  o  necessário  apoio  à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.822/2013

Declara de utilidade Pública o Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e

Assistencial Nacional - Idecan.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Desenvolvimento

Educacional, Cultural e Assistencial Nacional - Idecan.

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

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2013.

Carlos Henrique

Justificação:  A iniciativa da proposição tem como objetivo atender a dispositivos

legais sobre a obtenção de título de utilidade pública na forma da legislação em vigor.

Meritoriamente como pode se observar da documentação que acompanha o projeto

de lei,  a  referida entidade presta relevante serviço social  à  comunidade de forma

sistemática  e  ativa  para  a  promoção e  a  avaliação educacional,  da  pesquisa,  da

cultura,  do  incentivo  à  prática  de  esportes  em  todas  as  suas  modalidades  e  o

desenvolvimento de programas e projetos sociais de geração de emprego, trabalho e

renda.

Sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  não

remuneradas pelo exercício de suas funções.

Assim sendo, peço o apoio de meus pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.823/2013

Declara  de  utilidade pública  a  Associação  dos  Produtores  Rurais  e  Agricultores

Familiares de Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais e

Agricultores Familiares de Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2013.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A  Associação  dos  produtores  rurais  e  agricultores  familiares  de

Guaxupé foi fundada em 1997, na cidade de Guaxupé, sendo constituída na forma de

associação civil de direito privado, filantrópica, beneficente, com fins não econômicos.

A Associação tem por finalidades: adquirir imóveis para instalações administrativas,

tecnológicas, de apoio à produção e à sua guarda e conservação da produção dos

associados; negociar, no interesse comum, a venda de produtos dos associados e, de

igual modo, orientar compras de insumos utilizados pelos associados, em especial,

fertilizantes, calcário, defensivos, sementes e rações; manter, na medida do possível,

serviços de assistência médica, dentária, recreativa, educacional e cultural, podendo,

para  tanto,  celebrar  convênios  com  entidade  pública,  empresas  ou  profissionais

qualificados;  implantar  e  manter  patrulha  mecanizada,  unidades  de  resfriamento,

beneficiamento, armazenamento, processamento e agroindustriais.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.824/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Associação  de  Apoio  Social  do  Bairro

Nacional 2ª Seção, com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio Social do Bairro

Nacional 2ª Seção, com sede no Município de Contagem.

Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação: A Associação de Apoio Social do Bairro Nacional - 2ª Seção, fundada

em  junho  de  2001,  tem  como  finalidade  ajudar  as  pessoas  idosas,  carentes  e

necessitadas da região.
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Conto com a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.825/2013

Concede gratuidade nos eventos esportivos realizados no Mineirão, pelo prazo de

um  ano  após  o  término  da  Copa  do  Mundo  FIFA  2014,  aos  voluntários  que

trabalharem durante a realização desse evento, no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica concedida a gratuidade pelo prazo de um ano após o término da Copa

do  Mundo  FIFA 2014,  nos  eventos  esportivos  realizados  no  Estádio  Governador

Magalhães Pinto, o Mineirão, aos voluntários que trabalharem durante a realização

desse evento, no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 28 de fevereiro de 2013.

Tadeu Martins Leite

Justificação:  Segundo definição das Nações Unidas,  “o voluntário  é o jovem ou

adulto  que,  devido  a  seu interesse e ao seu espírito  cívico,  dedica  parte  do  seu

tempo,  sem  remuneração  alguma,  a  diversas  atividades,  organizadas  ou não,  de

bem-estar social, ou outros campos”.

A participação dos voluntários é uma antiga tradição na realização de Copa do

Mundo FIFA. De acordo com a própria FIFA e o Comitê Organizador da Copa de

2014, nenhum outro país-sede recebeu tantas inscrições de pessoas interessadas em

participar do programa de voluntariado - foram mais de cem mil pessoas apenas em

15 dias.

O voluntário vai dedicar 20 dias corridos de trabalho, com turnos diários de até 10

horas. Como o próprio nome já deixa claro, o voluntário não recebe nenhum tipo de

remuneração.

Em retribuição ao trabalho prestado,  o projeto em tela propõe a gratuidade dos

voluntários, pelo período de um ano após a Copa do Mundo FIFA 2014, nos eventos

esportivos realizados no Estádio Governador Magalhães Pinto.
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Pelos motivos expostos, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação desta

iniciativa.

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

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

REQUERIMENTOS

Nº 4.275/2013, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Formoso  pelo  aniversário  de

emancipação desse Município.

Nº 4.276/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Camacho  pelo  50º  aniversário  desse

Município.

Nº 4.277/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Itatiaiuçu pelo 50º aniversário desse Município.

Nº 4.278/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Itambé do Mato Dentro pelo 50º aniversário

desse Município.

Nº 4.279/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Igarapé pelo 50º aniversário desse Município.

Nº 4.280/2013, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Florestal pelo 50º aniversário desse Município.

Nº 4.281/2013, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Leandro Ferreira pelo 50º aniversário desse

Município.

Nº 4.282/2013, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Conceição do Pará pelo 50º aniversário desse

Município.

Nº 4.283/2013, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de São José da Varginha pelo 50º aniversário

desse Município.

Nº 4.284/2013, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Igaratinga  pelo  50º  aniversário  desse
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Município.

Nº 4.285/2013, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Onça de Pitangui pelo 50º aniversário desse

Município.

Nº 4.286/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Carrancas pelo 64º aniversário desse

Município.

Nº 4.287/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Senador Amaral pelo 21º aniversário

desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.288/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à equipe do Sr. Islande Batista, do Deoesp, pela prisão da

quadrilha que assaltou uma empresa de valores em Belo Horizonte, em 2010.

Nº  4.289/2013,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Educação pedido de providências com vistas à realização de convênio

com  o  Município  de  Periquito  para  instalação  de  escola  pública  com  regime  de

jornada integral para os alunos dos ensinos fundamental e médio.

Nº  4.290/2013,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Educação pedido  de providências  com vistas  à  implementação dos

cursos técnicos de computação, contabilidade e secretariado na Escola Estadual Dr.

Joaquim Gomes da Silveira Neto, localizada no Município de Coronel Fabriciano.

Nº 4.291/2013, da Comissão do Trabalho, em que solicita sejam encaminhadas à

Gerência Regional do Ministério do Trabalho e Emprego, em Governador Valadares, e

à Superintendência Regional  do Trabalho e Emprego as notas taquigráficas da 9ª

Reunião  Extraordinária  da  Comissão  do  Trabalho  e  pedido  de  providências  com

vistas ao aumento da fiscalização relativa a ocorrências de exploração de trabalho

infantil no Município de Periquito.

Nº  4.292/2013,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  pedido  de  providências  para  inclusão  do

Município de Periquito como beneficiário do Programa Travessia.

Nº  4.293/2013,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
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Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências com vistas à realização

de convênio com o Município de Periquito e com a Associação Ação Social pela Vida,

sediada  em  Ipatinga,  para  implantação  do  Programa  Adolescente  Trabalhador

naquele  Município;  e  as  notas  taquigráficas  da  9ª  Reunião  Extraordinária  da

Comissão do Trabalho, em especial da manifestação da Sra. Samea Alves de Lemos

Martins, Coordenadora do referido programa.

Proposições não Recebidas

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

receber as seguintes proposições:

REQUERIMENTOS

Do Deputado Ivair Nogueira em que solicita seja formulado voto de congratulações

com a comunidade de Caldas pelo transcurso do 200º aniversário desse Município.

Do Deputado Ivair Nogueira em que solicita seja formulado voto de congratulações

com a comunidade de Itajubá pelo transcurso do 194º aniversário desse Município.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa  comunicações  das  Comissões  de  Meio

Ambiente e do Trabalho.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, a

Assembleia tem realizado, neste ano, vários encontros regionais para prestação de

contas. Já estive nesta tribuna para apresentar uma análise preliminar do encontro

realizado na Zona da Mata. Adotarei como procedimento, nesses dois meses, sempre

que possível, vir a esta tribuna para apresentar uma síntese das principais demandas,

das principais intervenções que, porventura, sejam necessárias nessas regiões. Não

faz  sentido  a  Assembleia  mobilizar  seu  corpo  técnico,  Deputadas  e  Deputados,

disponibilizar energia, e nós não traduzirmos, nesta Casa, em iniciativas concretas, as

questões que estiverem pelo menos ao alcance político do nosso empenho.

Estive  na  cidade  de  Itabira,  uma das  microrregiões  da  chamada região  macro,

região administrativa Central; também estive em Barbacena e, provavelmente, estarei

em Curvelo. Essas são as três microrregiões que sediarão encontros da Assembleia



131
____________________________________________________________________________

para tratar da região Central.

Considero muito importante a reflexão sobre questões estratégicas para uma região

que concentra 36% da população do Estado de Minas Gerais - são 156 Municípios,

várias  microrregiões.  A região Central  concentra quase 45% do chamado Produto

Interno Bruto - PIB - de Minas Gerais. Do ponto de vista prático e simbólico, eu diria

que, se Minas Gerais pode ser considerada a síntese do Brasil, a região Central é

uma espécie de síntese do nosso Estado, porque é nela que nos deparamos com as

minas e com os gerais; com as fronteiras com várias regiões - aliás, com o grande

Norte, que Guimarães Rosa tão bem desbravou não só na literatura, mas também do

ponto de vista prático; e também com regiões como a Zona da Mata, como o Rio

Doce, a porta do grande e querido Jequitinhonha.

Mas essa região Central é importante do ponto de vista simbólico, histórico, porque

tem a ver com a gênese do nosso Estado, do nosso país, da nossa história. É nela

que  se  concentram  também  os  primórdios  da  formação  do  Estado  brasileiro,

principalmente do Estado mineiro - Mariana, Ouro Preto, Congonhas e tantas cidades

históricas que fazem parte da nossa caminhada pelo Estado.

Mas a região Central, como dizia, de tanta história e de tanto peso econômico e

cultural,  é  também  uma  região  com  muitos  desafios  nessa  diversidade.  Um  que

considero absolutamente prioritário, e queria dizer que está nas mãos desta Casa, diz

respeito ao conflito, nessa região, entre o peso e a pressão da atividade econômica

minerária e a necessária preservação ambiental e de qualidade de vida. Vivemos um

jogo  de  força,  de  tensão  entre  uma  atividade  importante,  obviamente,  para  o

desenvolvimento do País, para as nossas exportações, para a economia mineira e

para a economia dos Municípios, mas que também guarda passivos ambientais e

riscos aos nossos mananciais, ao nosso microclima, à qualidade de vida da região

Central, particularmente do entorno dessas regiões de pressão minerária. Temos, por

exemplo,  na região  da Grande BH, do Vetor  Sul,  da APA Sul,  estendendo-se até

Congonhas, que conhecemos por Sinclinal Moeda, várias lutas importantes, em torno

de se repensar o adensamento da região de Nova Lima, da implantação do Parque

do Gandarela, da proteção da nossa querida Serra da Moeda.

Esta Casa fez uma comissão especial, um relatório, e esse relatório foi traduzido
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num projeto de lei. Esse projeto tramitou na legislatura passada, foi arquivado, e tive

a iniciativa de desarquivá-lo. Um projeto que estabelece diretrizes de ocupação, de

exploração e de preservação do chamado Sinclinal Moeda. Essa é uma prioridade

que gostaria de deixar para o conjunto de Deputados e Deputadas, e tem a ver com o

nosso papel nesta Casa.

A segunda  questão  diz  respeito  à  mobilidade  urbana,  na  região  metropolitana

principalmente, e esta Casa já está em processo de realização de um grande evento

institucional que trata da mobilidade urbana no seu conjunto. É preciso, pressionando

tanto o governo federal quanto o estadual, cada um com suas responsabilidades, e

algumas  até  municipais,  pensar  e  efetivar  o  rodoanel,  com  todas  as  precauções

ambientais.  A revitalização  do  Anel  Rodoviário;  a  potencialização  e  expansão  do

metrô,  não só em BH, mas para outras  cidades da Região  Metropolitana;  há  um

belíssimo movimento em torno da revitalização dos trens urbanos. Os trens urbanos

podem também ser elementos complementares ao transporte de massa por metrô. O

tema mobilidade urbana é muito importante porque atinge milhões de pessoas que se

deslocam diariamente, internamente, na Região Metropolitana.

Há duas grandes obras estruturantes que todos os dias os Deputados e Deputadas

desta Casa, com razão, reclamam e verbalizam a nossa expectativa, mais do que

expectativa, a nossa cobrança: a duplicação da BR-040, sentido Rio de Janeiro, até

Juiz de Fora. O trânsito, até influenciado pela questão da mineração, é muito intenso

no trecho até Barbacena, principalmente. Temos que acelerar essa duplicação, de

preferência sem pedágio para as pessoas que moram próximo a Belo Horizonte, nos

condomínios e nas redondezas. Apoio também esse movimento.

É uma insanidade cobrar pedágio de quem mora e utiliza a rodovia quase como se

fosse  uma  avenida.  É  importante  entender  os  motivos  dessa  morosidade  e

suspensão dos editais de duplicação da BR-381, de Belo Horizonte, passando pelo

Vale do Aço, chegando a Governador Valadares e fazendo a ligação também com a

BR-116.

Portanto, a BR-381 serve como nossa ligação com o Espírito Santo, a Bahia, o

Norte,  o Mucuri  e  o Jequitinhonha.  É muito importante  essa obra -  aliás,  tanto  a

duplicação da BR-040 quanto a BR-381 foram mencionadas nessas audiências  -,
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assim como políticas públicas que digam respeito a regiões mais adensadas.

A  macrorregião  Central  tem  94%  de  taxa  de  urbanização.  Sabemos  que  o

adensamento  urbano  envolve  questões  relevantes,  uma  das  quais  a  mobilidade

urbana, que já mencionei; além disso, a necessidade de um cuidado especial com as

políticas habitacionais, porque a região Central concentra um déficit de moradias; a

questão  do  saneamento  ambiental,  pois  o  esgoto  não  tratado  nas  Regiões

Metropolitana e Central compromete bacias importantes, como as do São Francisco e

do Rio Doce, para ficar em apenas duas fundamentais para o nosso Estado. Acredito

que aproximadamente 30% do esgoto não seja sequer coletado. Não estou falando

sobre tratamento,  mas sim sobre coleta.  Posso estar  enganado,  mas o índice de

coleta de esgoto na região Central gira próximo de 75%. Um quarto do esgoto não é

sequer coletado, quanto mais, tratado.

Outra  questão  relevante  são  as  políticas  públicas  sociais.  Além  da  questão  da

segurança  pública,  do  saneamento  ambiental  e  da  moradia,  lembrando  que  no

capítulo de saneamento ambiental há previsão e exigência de erradicação quanto a

lixões até 2014, é importante também a melhoria dos indicadores sociais. É também

na região Central que, do ponto de vista absoluto, se concentra grande contingente

de pessoas em extrema pobreza. Há que se fazer a busca ativa e incorporar-se nos

programas  sociais,  assim  como  enfrentar  os  desafios  da  evasão  escolar,

principalmente  no  ensino  médio.  A evasão escolar  no  ensino  médio,  associada à

baixa renda, é um dos fatores de cooptação de jovens para o mundo das drogas. Não

adianta  enfrentarmos o  problema das drogas só  do  ponto  de  vista  policial  ou  de

internação compulsória ou não. É preciso irmos à raiz, à origem dos problemas. O

jovem que vai para o mundo das drogas tem baixa autoestima, está no subemprego e

fora da escola, assim como numa família desestruturada.

Logo, é fundamental ampliarmos a rede de proteção social na região Central; além

disso, termos cuidado muito especial também com as nossas cidades históricas, no

tocante à recuperação do patrimônio histórico. O governo Dilma, com o PAC das

Cidades Históricas, pode dar grande contribuição. A proteção ambiental vai além da

nossa  APA  Sul,  Serra  da  Moeda,  Gandarela  ou  Sinclinal  Moeda.  Temos  uma

preocupação grande hoje com a região de Conceição do Mato Dentro, região de forte
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pressão  também  dos  segmentos  econômicos  da  atividade  minerária.  Precisamos

encontrar  o  equilíbrio,  a  harmonia  entre  a  exploração  econômica,  o  respeito

ambiental, a compensação, o apoio aos Municípios, não sob a forma de migalhas,

mas  de  política  pública  estruturada.  Além  disso,  precisamos  também  pensar  nas

comunidades tradicionais, nos bens naturais e numa região próxima que é a nossa

querida Serra do Cipó.

Não há como pensarmos na região Central, principalmente às vésperas da Copa

das Confederações, da Copa do Mundo e das Olimpíadas, sem pensarmos em seu

magnífico potencial turístico, como a gastronomia; o cinema, na região de Tiradentes;

o ecoturismo, na região da Serra do Cipó; as cidades históricas dessa região e os

nossos patrimônios naturais. Temos de diversificar a economia da região Central, que

não pode ficar refém da atividade minerária, da metalurgia e da siderurgia, por mais

importantes que sejam e por mais que deem em contrapartida ao Estado. Por isso,

apoiamos a agilização do marco regulatório da mineração no plano federal, porque

não é justo que Estados ganhem com o “royalty” do petróleo e Minas Gerais e o Pará

sejam subatendidos com recursos provenientes da atividade minerária.

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, a nossa agenda legislativa

tem de ser traduzida em compromissos com as temáticas que estão sendo discutidas

nos encontros regionais de prestação de contas. Nesta Casa, todos os Deputados e

Deputadas dessa região têm iniciativas. Peço aqui agilidade no estabelecimento de

diretrizes da exploração, ocupação e preservação do Sinclinal Moeda, porque deve

haver estímulo da atividade turística nessa região e o mesmo empenho na proteção

dos nossos mananciais de água, do nosso microclima, que tiveram historicamente

alguns  segmentos  econômicos  por  meio  do  poder  público.  Vamos  criar  um

desenvolvimento  maior,  sim,  nessa  região,  mas  um  desenvolvimento  econômico

harmônico, que distribua renda e preserve cada vez mais o nosso meio ambiente.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas, público que nos acompanha pela TV Assembleia, visitantes das galerias,
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boa tarde. Gostaria, Sr. Presidente, de trazer um assunto muito importante, que tem

incomodado  a  população  e  obviamente  aqueles  que  estão  na  ponta  da  linha,

executando  a  atividade  de  segurança  pública  dos  nossos  cidadãos.  Temos  duas

denúncias de regiões diferentes, Deputado Rogério Correia. É a constatação de algo

que está ocorrendo em nosso Estado e que necessita urgentemente ser olhado e

resolvido. Não é preciso ter dúvida de que isso é do conhecimento do Governador.

Há duas denúncias em nosso gabinete, Sr. Presidente: a primeira diz respeito às

condições  de  trabalho  dos  policiais  quanto  aos  equipamentos  e  às  viaturas  em

Conselheiro  Lafaiete.  Segunda-feira  passada,  dia  25,  a  Rede  Bandeirantes  de

Televisão - aliás, isso está disponível no meu “site” e no da emissora - mostrou uma

matéria  sobre  policiais  militares  de  Conselheiro  Lafaiete,  que  obviamente  não  se

identificaram, com medo de retaliações e punição, porque o Cel. Calixto, Comandante

da região, é considerado uma pessoa arbitrária e truculenta no trato com os policiais,

seus subordinados.

Mas hoje o assunto principal não é tratar da truculência e do assédio moral que o

Cel. Calixto pratica naquela região. Aliás, esse assunto será objeto de uma audiência

pública que será realizada nesta Casa. O requerimento de autoria deste Deputado foi

aprovado ontem, na Comissão de Direitos Humanos.

Em relação às viaturas, a denúncia da matéria mostra 20 viaturas baixadas por

diversos  problemas  mecânicos  na  cidade  de  Conselheiro  Lafaiete.  A unidade  da

Polícia  Militar  sediada  naquela  cidade,  o  31º  Batalhão,  tem  20  viaturas  com

problemas  mecânicos,  sem  rodar.  Qual  é  o  efeito  disso?  O  efeito  está  claro  na

matéria: os policiais estão trabalhando a pé e sem condições de atender à população.

Aí  está  a  gravidade  do  assunto.  O  Governador  Anastasia  precisa  urgentemente

solucionar  a  questão,  e  o  Cel.  Sant'Ana,  Comandante-Geral,  deve  ter  um  olhar

diferenciado para aquela região. Hoje o 31º Batalhão, em Conselheiro Lafaiete, tem

20 viaturas baixadas. Enquanto isso o Comandante,  que lá  se encontrava até há

poucos dias, estava preocupado em determinar  uma abertura de sindicância para

invadir a vida privada, a intimidade de um Sargento. Esse tema também será objeto

de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos, no próximo dia 20 de março.

Nessa  mesma  data,  receberemos  nesta  Casa,  por  meio  de  convocação,  o



136
____________________________________________________________________________

Comandante do 31º Batalhão para que se explique por que está descumprindo os

direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição da República, a fim de

invadir a vida privada de seu subordinado.

São 20 viaturas baixadas, policiais estão trabalhando a pé, sem condição de sair

em  diligência,  de  fazer  atendimento  ao  cidadão  e  de  correr  atrás  do  criminoso.

Assaltos, homicídios, latrocínios e estupros estão acontecendo, e a polícia está com

os  pés  e  as  mãos  amarrados,  sem  condição  de  fazer  seu  trabalho.  Aliás,  esse

trabalho é considerado por nós, da segurança pública, cotidiano, ou seja, aquele que

deve ser feito o tempo todo.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Obrigado, Deputado Sargento Rodrigues.

Agradeço o aparte e parabenizo V. Exa pelo pronunciamento. Gostaria simplesmente

de reforçar a nossa posição em relação ao descaso do Estado com a política de

segurança púbica em Minas Gerais.  Realmente é um verdadeiro descaso. V. Exa.

citou bem a falta de aparelhamento, sem falar nas condições de trabalho do efetivo e

no investimento humano.

Deputado Sargento Rodrigues, estou com o quadro de distribuição de vagas do

último concurso da Polícia Militar. V. Exa. deve ter conhecimento pleno disso, pois é

militante e profundo conhecedor dessa temática. Para Belo Horizonte, há 432 vagas

previstas para policial masculino e 48 para feminino e, para Contagem, 234 vagas

para policial masculino e 26 para policial feminino. Para Uberlândia, que é a 2ª maior

cidade do Estado, há apenas 27 vagas previstas para policial  masculino e 3 para

policial feminino. Realmente é um descaso muito grande.

Gostaria  que  V.  Eva.  nos  ajudasse  na  discussão  dos  critérios  adotados  pelo

governo  do  Estado  para  definir  essa  distribuição,  devido  à  falta  de  efetivo  e  de

condições  de  trabalho  que  os  policiais  estão  enfrentando  e  à  onda  de  crime  e

violência  em  todo  o  Estado.  No  Triângulo  Mineiro,  sobretudo  em  Uberlândia,  a

população  está  assustada.  O  nosso  efetivo  deveria  ter,  no  mínimo,  o  dobro  de

policiais,  pois  encontram  dificuldades  de  infraestrutura,  aparelhamento  e,

principalmente, investimento humano. Essa distribuição de vagas me assustou muito.

São  apenas  30  vagas  para  policiais  em  Uberlândia,  sendo  que,  naquela  região,

precisamos de mais ou menos mil policiais, ou seja, é preciso dobrar o efetivo para
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dar  conta  de  atender  minimamente  à  demanda  e  à  dificuldade  que  a  população

enfrenta.

Parabenizo  V.  Exa.,  e  conte  com  meu apoio  em  todas  as  matérias  que  visam

melhorar as condições de trabalho e de vida dos trabalhadores da área da segurança

pública, para que possamos dar uma resposta à altura de Minas Gerais, que está

sofrendo. É muito descaso. Os Prefeitos, principalmente nos pequenos Municípios,

têm que arcar  com tudo -  papel  higiênico,  tinta  para  impressora,  manutenção de

veículo e combustível. Isso não é atribuição do Prefeito, mas se ele não o fizer, não

teremos  política  de  segurança  pública  no  Estado.  Então,  é  um  descaso.  Queria

registrar o meu posicionamento e dizer que estou com V. Exa. nessa luta. Parabéns.

O Deputado Sargento Rodrigues - Obrigado. Já que trouxemos o problema relativo

às 20 viaturas na cidade de Conselheiro Lafaiete, onde a segurança pública está um

caos, trazemos também outra comunicação de um Sargento que pediu para não se

identificar. Ele diz o seguinte: (- Lê:)

“Sr.  Deputado, gostaria de poder contar com o auxílio do senhor para que esse

absurdo que vem ocorrendo com militares que trabalham no interior seja resolvido de

uma vez por todas. Temos sofrido demais com os deslocamentos de ida e volta para

levarmos  presos  para  a  lavratura  de  flagrantes  até  a  cidade  de  Governador

Valadares,  que  fica  a  170km daqui  de  Aimorés.  Muitas  delas  contribuem  para  o

aumento da criminalidade, e esta, com certeza, é uma delas. Diversos militares estão

deixando de agir para não se sujeitarem a esse absurdo. E como se não bastasse a

distância,  ainda temos de nos  deslocar  em viaturas  velhas e  em  mau estado  de

conservação,  sem  condição  de  trabalho.  Quando  chegamos  à  delegacia  de

Valadares, não tem banheiro para os policiais militares usarem, não tem água para

bebermos, enfim, basta o senhor entrar em contato com algum militar que já levou

preso em flagrante naquela delegacia para contar o que já passou. Sr. Deputado, a

situação tem que ser revista com urgência, pois não estamos aguentando mais. Peço

ao senhor que não divulgue o meu nome, por causa das retaliações.”.

É um policial da cidade de Aimorés, que vem retratar o que estava dizendo a V.

Exa., Deputado Rômulo Viegas. O governo tem negligenciado o problema gravíssimo

que afeta  o  efetivo  da  Polícia  Civil.  Fizemos aqui  um debate  para  discutir  essas
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questões  dos  plantões  regionalizados  da  Polícia  Civil,  que  trouxe  um  prejuízo

gigantesco, não apenas para o policial militar, mas também para a população, que

sofre um problema gravíssimo de atendimento. Aqui, o policial fala em 170km, mas,

na região Noroeste do Estado, que é vasta, o deslocamento é de 200km, até 300km.

O policial leva de 4 a 5 horas para sair do plantão de uma cidade pequena e ir até a

sede de um plantão regionalizado. Ele fica lá de 3 a 4 horas fazendo o flagrante e

gasta mais 3 a 4 horas para retornar.  Aquela única viatura do Município fica fora

durante 12 horas, deixando o Município completamente desguarnecido.

E aqui o policial vai mais além. Ele fala que as viaturas estão em mau estado de

conservação, com pneus carecas, e o deslocamento é de 170km, deixando a cidade

de Aimorés sem outra viatura para fazer o enfrentamento na divisa do Estado, e ainda

chega a uma delegacia em que não há um banheiro para o policial utilizar nem um

bebedouro. Ou seja, são péssimas as condições de trabalho desses policiais.

Não poderíamos deixar de trazer essas denúncias aqui, uma semelhante à outra.

Uma em Conselheiro Lafaiete, relativa às viaturas, e enquanto o Comandante pega a

viatura novinha e põe na sua garagem com motorista, as outras ficam paradas sem

atender a população. Estamos aqui para cobrar do Governador, que precisa priorizar

essas questões de segurança pública no nosso Estado. A população está sentindo. E

não há como o Prefeito  ajudar.  O próprio Deputado Elismar Prado falou isso. Os

Prefeitos  já  vêm  contribuindo  com  material  de  limpeza,  manutenção  de  viaturas,

combustível, muitas vezes até cedendo o prédio onde funciona a Polícia Militar ou a

Polícia Civil, responsabilizando-se pela manutenção desse prédio, mas eles não têm

como contratar efetivo. Efetivo é responsabilidade do Governador do Estado.

Então  não  há  como retirar  essa  obrigação  do  governo  do  Estado,  de  comprar

viaturas,  de  trazer  efetivo.  Fazemos  o  apelo  ao  Governador  Anastasia,  que

certamente  terá  os  seus  assessores  para  levar  essas  informações.  A  nossa

assessoria  já  está  providenciando  um  requerimento  para  fazermos  uma  visita  a

Valadares, com a finalidade de verificar as condições aqui denunciadas, as condições

de trabalho desses policiais que estão se deslocando no plantão da Polícia Militar em

várias partes da região Leste do Estado. Estamos providenciando outro requerimento,

para  que  a  Comissão  de  Segurança  Pública  desta  Casa  visite  o  Município  de



139
____________________________________________________________________________

Conselheiro Lafaiete e, durante essa visita, possa também buscar informações com

relação a essas viaturas.

A denúncia é gravíssima. A população está à mercê dos bandidos e desprotegida.

Precisamos dar ferramentas adequadas para resolver essa situação. O policial não

tem como comprar viatura, não tem como comprar colete ou armamento. Isso é um

dever do Estado. A Lei Estadual nº 18.015, de 2009, de minha autoria, determina a

obrigatoriedade de uso do chamado equipamento de proteção individual - EPI - por

todos  os  policiais  civis,  militares,  bombeiros  militares  e  também,  em  situações

específicas, pelos Agentes de Segurança Penitenciário.

Faço esse apelo ao Governador do Estado: não deixe a cidade de Lafaiete à mercê

dos  bandidos.  Espero  que realmente  ele  possa fazer  isso.  O  Governador  precisa

pautar essa matéria como prioridade, como urgência. É necessário contratar efetivo

da Polícia Civil para que ela retome o atendimento anterior, porque da forma como

estão os plantões não é possível. Já tivemos o caso de morte de um policial, de um

soldado que saiu de Viçosa para levar o flagrante ao plantão regionalizado na cidade

de Juiz de Fora e, ao retornar cansado, a viatura capotou e ele faleceu. Obra da falta

de efetivo e consequente criação desse plantão regionalizado.

Fica  aqui  um  apelo  e  a  denúncia  que  fizemos  na  tarde  de  hoje.  Obrigado,

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Cabo Júlio.

O Deputado Cabo Júlio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, quero

falar hoje de um programa criado pelo governo do Estado, denominado Promorar, que

é um programa de habitação para os militares.

Quero também voltar  um pouco no tempo. Na época do governo Azeredo, esse

governo foi até o nosso Instituto de Previdência dos Servidores Militares - IPSM -,

Rogério, e retirou dos seus cofres quase R$1.000.000.000,00. Já o governo Aécio

criou a ideia de devolver esse dinheiro sob forma de financiamento de um programa

de habitação para militares, para tirar da área de risco militares ameaçados. É um

programa específico, com desconto em folha. Assim, o governo nos devolve nosso

dinheiro, pagamos o valor em parcelas e novamente o devolvemos para o governo.
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Essa é a realidade. Até aí tudo bem: não tínhamos e agora passamos a ter, embora

pagando  pelo  nosso  próprio  dinheiro.  Criou-se  o  Promorar,  com  uma  taxa  de

financiamento de 2,5% ao ano, para quem não tem moradia, e de 5%, para quem já

tem moradia. Como não dá para atender a todos, faz-se um sorteio entre todos os

inscritos  para  o  financiamento  e  os  sorteados  são  chamados  para  assinar  esse

contrato.

O que acontece? A lei votada por esta Casa deixou algumas falhas. A primeira: se o

programa é de aquisição de imóveis, obviamente a prioridade será para os que ainda

não  os  possuem.  E  o  que  está  acontecendo  com  alguns,  principalmente  -  como

falamos  no  chão  da  fábrica  -  com  os  cabeçudos  da  PM?  O  cidadão  pega  o

financiamento  para  melhorar  de  casa.  Vende  seu  apartamento  e  compra  uma

cobertura com juros subsidiados pelo governo.

Apresentei  uma  proposta,  que  começou  a  tramitar  nesta  Casa,  com  algumas

alterações  na  lei  do  Promorar.  Ela  prevê  que  só  podem  ter  direito  a  esse

financiamento subsidiado a juros de 2,5% ao ano - lembro que o financiamento da

Caixa Econômica Federal é de 11,5% - os militares que ainda não possuem casa.

Não se justifica o militar que está pagando aluguel, que mora de favor, que mora em

área de risco, no mesmo local em que prende os bandidos, entrar no sorteio para

disputar  com  quem  já  tem  imóvel.  O  programa  perde  a  lógica.  A ideia  de  todo

programa  habitacional  que  recebe  qualquer  subsídio  governamental,  ou  seja,  o

governo paga parte desse financiamento, é alcançar quem não tem imóvel.

Então,  a proposta que apresentei prevê a primeira alteração: só pode entrar no

programa chamado Promorar os que não têm imóvel.  Essa é a lógica. Um amigo

advogado fala que essa é a obviedade do óbvio. Se já tenho casa, não se justifica eu

concorrer em sorteio com alguém que ainda não tem. É desproporcional. Um militar

estaria com duas casas em detrimento de um que ainda não tivesse nenhuma, que

continuaria  na  área  de  risco,  às  vezes  morando  no  local  onde  tem  de  prender

marginal. Essa é a primeira alteração proposta.

A  segunda  alteração  tem  a  ver  com  os  incapacitados  da  PM.  Teremos  um

percentual desse recurso destinado aos militares inválidos, incapacitados. Se o militar

se reformou, mas está saudável,  possuirá outras fontes de recursos para pagar o
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financiamento. Mas se o cidadão tomou um tiro e ficou paraplégico, tetraplégico ou

com algum problema de saúde que o incapacite a qualquer outra atividade, tem de

receber  tratamento  diferenciado.  Hoje  todo  concurso  público  lhe  dará  tratamento

diferenciado.  Então,  nada  mais  justo  que  um  programa  governamental  para  que

militares  -  quando falo em militares,  falo  dos bombeiros  e da  PM -  tenham casa

atenda a essas pessoas.

A terceira  alteração  proposta  se  refere  a  férias-prêmio,  direito  de  todos.  É  o

“ganhou, mas não levou”. Tenho direito a férias-prêmio, que são um prêmio a cada

cinco anos, mas não posso mais convertê-las em espécie. É meu, mas não levo. Ora,

é um encontro de contas. Se o Estado tem algum recurso a me pagar e, por outro

lado, tenho financiamento a pagar ao Estado, por que não a possibilidade de usar

esse recurso das férias-prêmio não convertidas para a quitação parcial ou total do

meu  financiamento?  Isso  é  lógico.  Portanto,  apresentamos  esse  projeto  de  lei  e

estamos esperando as comissões voltarem a trabalhar para mostrarmos aos colegas

a necessidade de aprimoramento da lei.  A democracia é aprimoramento:  criamos,

melhoramos e revogamos as leis. Este é o papel do parlamento: “parlare”, “parlare” e

“parlare”.

O  Promorar  precisa  ser  melhorado.  Por  exemplo,  o  Soldado  que  mora  em

determinada área de risco é preterido em favor de um Coronel que já possui casa

própria, mas quer comprar uma melhor. Não é justo subsidiar isso com recursos do

governo. É injusto. A ideia é atender quem está em situação precária, e não melhorar

a qualidade de vida dos que já têm casa. A ideia prioritária é atender quem não tem

casa, para que aquele que já tem não tenha duas enquanto outro não tem nenhuma.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado. Ouvi atentamente a defesa de V.

Exa. Estou convencido, Deputado Cabo Júlio, da importância de servidores públicos

de alguns segmentos morarem mais próximo ao campo de ação. Um exemplo disso é

o Canadá. Os servidores dos segmentos da saúde, da defesa social, da segurança

pública, todos moram próximo ao trabalho.

O gestor público quer que o servidor da saúde atenda rapidamente e tenha um

tempo menor de deslocamento até o seu trabalho, de forma a poupar suas forças,

para que não sinta mais cansaço do que sente naturalmente nesse tipo de atividade,
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como ocorre com o policial também. Lembro-me do meu pai no final da vida, com

fortes dores na perna por causa de má circulação. Durante anos, ele ia e voltava na

Av. Afonso Pena, fazia guarda em pé no Palácio da Liberdade, durante praticamente

todo o dia. Hoje, o que os governos estão fazendo para que os policiais, médicos e

enfermeiros,  enfim,  todos os que dependem de deslocamento...  Às vezes,  muitos

colocam esses servidores para morar distante, o que faz com que suas forças sejam

esgotadas  nos  deslocamentos,  além  de  colocá-los  em  situação  de  risco,  dada a

distância  da  segurança.  Como  gosta  sempre  de  dizer  o  Deputado  Sargento

Rodrigues, quando está em supremacia, o policial tem força, mas, se estiver isolado,

pode se tornar alvo. E isso não é o desejado por todos nós, que dependemos tanto

desses servidores da segurança e da saúde. Apoio o seu encaminhamento, Deputado

Cabo Júlio.

O Deputado Cabo Júlio* - Obrigado,  Deputado João Leite.  Falando ainda sobre

moradia,  o  governo  do  Estado  tem  alguns  apartamentos  que  estão  cedidos  aos

policiais civis, bombeiros e militares ameaçados. Essa ameaça acontece? Acontece.

Tivemos o caso de um Cabo chamado Edson Corredor, que morava em Sete Lagoas

e  trabalhava  no  BPE.  Os  bandidos  entraram  dentro  da  sua  casa  e  picharam-na

dizendo: ”Vamos matar toda a sua família”. Vejam que ousadia! Todos correram para

lá, mas os bandidos não estavam mais no local.  Temos casos assim, de policiais

ameaçados.  Infelizmente,  Deputado  João  Leite,  essa  ideia  de  policiamento

comunitário,  de  policial  trabalhar  perto  de  onde  mora  é  um  pouco complexa.  Às

vezes, ele precisa prender o seu vizinho, que é marginal, depois o Estado vai embora,

e  ele  fica  sozinho.  Essa  é  a  realidade.  Então,  é  preciso  haver  equilíbrio  nessa

situação de moradia do policial, porque, às vezes, o Estado que ele representa e tem

de dar segurança à sociedade não consegue dar segurança a ele próprio. Parece

coisa de “milésimo mundo” dizer que um bandido fez um policial mudar de bairro, mas

isso  acontece  no Brasil,  não  apenas  em  Minas  Gerais.  É  uma realidade,  pois  o

Estado não consegue estar em todos os lugares.

Quando o militar está em situação de força, ele vai, mas, e quando volta? E a sua

família que fica lá, desprotegida? O governo do Estado tem alguns apartamentos,

comprados em alguns blocos, e as famílias estão lá. O que ocorreu no ano passado?
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A Assembleia votou uma mudança na legislação, para que os policiais saiam desses

apartamentos, vencido o prazo prorrogável de três anos. Fiz uma pesquisa no Bairro

Betânia, onde moram policiais civis ameaçados de morte, bombeiros e militares, e

descobri  que existem ali  150 apartamentos  do  Estado,  sendo  80  ocupados  e  70

desocupados. Não consigo entender a justificativa de retirada desses policiais de lá,

porque ainda há 70 apartamentos desocupados.

A Comissão de Segurança Pública é o fórum apropriado para discutir essa questão,

e ela pode propor alteração na legislação, que pode ser de minha autoria, da sua e

dos Deputados Sargento Rodrigues, Lafayette de Andrada e Leonardo Moreira, para

que  esses  apartamentos  sejam  vendidos  para  os  policiais.  Já  que  não  existe

demanda, vamos fazer essa alteração na lei, porque, senão, vamos começar o ciclo

novamente. Há um problema no Promorar, que não alcança todos e às vezes alcança

quem não deve;  há  pessoas deslocadas  de áreas de risco  que voltarão  para  lá.

Então, iríamos remediar o problema.

Na  próxima  reunião  da  comissão  gostaria  de  abordar  esse  assunto  para  que

fizéssemos uma alteração de lei em comum acordo com o governo, afinal ela não traz

prejuízo  a  ninguém.  Não será  dado,  mas  sim  vendido,  nos  mesmos  moldes  dos

financiamentos que o Estado tem para moradia, afim de que esses policiais civis,

militares e bombeiros não sejam tirados do seu local.

Gostaria de terminar dizendo que o cidadão militar policial não é super-homem. Ele

está sujeito a todos os acertos e erros de qualquer cidadão. Nós o buscamos na

sociedade, ensinamos a ele para que cuide da sociedade e, muitas vezes, ensinamos

a colocar a sua vida em risco para proteger o cidadão. Portanto, é uma profissão

diferente, em que o profissional morre sem saber por por que morreu.

Alguns anos atrás acompanhei um caso em Belo Horizonte, exatamente no Bairro

Vale do Jatobá, onde houve um assalto a uma farmácia por dois marginais. Logo que

saíram de lá, viraram a primeira rua à esquerda para subir em fuga. E lá vinha o Cabo

Simão em sua motocicleta sem saber de nada do que tinha acontecido, pois ainda

não havia dado tempo de os assaltados ligarem para o 190 e acionarem a polícia.

Então, o Cabo descia a rua tranquilamente em direção ao seu patrulhamento quando

os bandidos se assustaram com ele, achando que havia chegado justamente para
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atender ao chamado do assalto.  Os marginais  deram apenas um tiro na testa do

policial.  Ele morreu sem saber por quê. Trata-se de uma profissão diferente. Uma

profissão que protege o cidadão 24 horas por dia, 30 dias por mês e 365 dias por

ano. Uma profissão em que damos a vida pelas pessoas, mas às vezes não somos

tão reconhecidos.

Acredito que nosso papel,  como Poder,  é dar a César o que é de César e dar

também àqueles que protegem o nosso sono aquilo que eles merecem. Nesse caso,

eles estão pedindo uma coisa tão pequena, a moradia, que não é dada, mas vendida,

para  eles  terem  a  dignidade  de  bater  no  chão  de  suas  casas  e  poderem  dizer:

“Comprei com o meu sacrifício”. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Cumprimento  o  Deputado  Rômulo  Viegas,  que

preside esta nossa reunião; as Sras. Deputadas; os Srs. Deputados; a imprensa; os

senhores  e  as  senhoras  presentes  nas  galerias;  o  nosso  telespectador  da  TV

Assembleia e todos os que nos escutam nesta reunião.

Sr. Presidente, trago alguns assuntos importantes, mas quero aproveitar a presença

do Deputado Elismar Prado, que é um batalhador neste assunto, para, em primeiro

lugar, me solidarizar com a Deputada Luzia Ferreira. Ontem essa Deputada estava

tuitando e, na ocasião, fez uma reclamação de que estava sem luz em sua residência

desde as 16h30min - e isso perdurou até hoje às 10 horas da manhã. Ela comentava

sobre o infortúnio de ficar sem luz. Outras pessoas também tuitaram respondendo a

essa reclamação do desconforto de ficar um período tão prolongado sem energia

elétrica, tendo de subir escadas a pé e jantando à luz de velas, apesar de o motivo

não ser romantismo. Então, a Deputada tuitou e escreveu sobre esse problema.

Pelo menos, Deputado Elismar Prado, tive a certeza de que a Cemig não persegue

apenas  os  seus  opositores.  Esse  problema  da  Cemig  é  geral.  Seja  da  base  do

governo, seja da Oposição, todos sofrem com a Cemig. Respondi à Deputada: “É o

choque  de  gestão,  Deputada  Luzia  Ferreira.  Aécio  quebrou  Minas”.  Sei  que  a

Deputada não concorda com a minha afirmação e conclusão, mas certamente ela foi

vítima do que vem ocorrendo na Cemig.
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Não poderia deixar,  Deputada Luzia Ferreira, de me solidarizar com V. Exa. por

causa  da  falta  de  luz  e  do  sofrimento  que  passou,  junto  com  vários  outros  que

reclamaram da falta de energia.

Mas o fundamental que trago para discutir aqui é que a Cemig estava para realizar

amanhã uma audiência pública sobre os aspectos técnicos, Deputado Elismar Prado,

de um aumento que ela pede de 11,3% na energia elétrica em Minas Gerais. Ou seja,

a Presidenta Dilma anunciou que abaixou a luz para as residências em torno de 18%.

E abaixou mesmo. Vocês que estão em suas residências receberam em casa a conta

de luz mais baixa. E vai baixar mais, porque não estava ali ainda o mês inteiro, e sim

a partir da data da determinação da Presidenta. Mas todos neste mês já pagaram

conta mais barata. Nas residências, houve redução de algo em torno de 18%, 20%,

em Minas Gerais. O nosso Estado foi o que menos baixou, porque a Cemig boicotou,

vocês sabem disso, liderada pelo Senador Aécio Neves, a decisão da Presidenta de

abaixar a conta de luz.

Agora a Cemig estranhamente faz um pedido à Aneel de um aumento de quase

12% na energia elétrica de residências e de não sei quantos por cento - depois o

Deputado Elismar Prado exporá isso com mais detalhes - para as indústrias.

Amanhã teríamos uma audiência pública no Colégio Estadual Central para debater

esse assunto. O Deputado Elismar Prado comunicou isso na bancada. Vinham até

pessoas  de  Uberlândia,  que  ele  convidou,  e  do  Triângulo  -  o  Sindicato  dos

Eletricitários também fez convite -, a fim de debatermos a necessidade ou não desse

aumento. Em nossa opinião, o que deveria haver era uma retração ainda maior da

conta  de  energia  elétrica.  Mas  a  Cemig  quer  aumentar,  provavelmente  por

determinação da Andrade Gutierrez, que é, na prática, quem manda na empresa hoje

e quem lucra com o aumento da conta de energia elétrica em Minas Gerais.

Agora o Deputado Elismar Prado me diz -  eu nem sabia -  que foi  cancelada a

audiência pública de amanhã e que a Aneel não remarcou outra data. Sabendo que

havia uma mobilização de toda a população mineira contrariamente ao aumento da

energia, eles simplesmente cancelam a audiência pública de amanhã e vão querer

aumentar a conta de luz na marra, em vez de respeitar uma política pública correta da

Presidenta Dilma de abaixar a conta de luz.
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Quero, em primeiro lugar, lamentar a decisão da Cemig em requerer esse aumento.

Quero  também  lamentar  a  decisão  da  Aneel  em  conceder  o  aumento  e,  ainda,

lamentar a não realização da reunião de amanhã.

Complemento,  Deputado  Elismar  Prado,  e  já  lhe  concedo  aparte,  dizendo  que,

concomitantemente a isso, a Cemig está demitindo também quase 200 servidores da

Cemig  S,  que  é  a  Cemig  prestadora  de  serviços.  Então,  já  há  uma  política  de

demissão deliberada. Foi feito concurso público, chamaram, se não me engano, 104

servidores, que serão agora demitidos. Teriam de chamar mais de 300 - e não irão

chamar -, porque são servidores que passaram e prestaram o concurso público para

esse  número  de  vagas.  Então,  a  Cemig  estabelece  também  um  programa  de

demissão e de desemprego no Estado.

É lamentável a posição da Cemig e do governo do Estado. É lamentável também

que a empresa hoje só cumpra determinações da empresa Andrade Gutierrez, que,

na prática, é quem manda lá, a partir do acordo de acionistas feito na época em que o

Senador Aécio Neves governava Minas Gerais. Ele sabidamente entregou a Cemig

aos interesses dos acionistas da Andrade Gutierrez. Por isso, no Congresso Nacional,

ele defende as concessionárias de serviço elétrico, e não o povo de Minas Gerais,

que é quem ele deveria defender como Senador.

Concedo aparte ao nobre Deputado Elismar Prado, que é “expert” nesse assunto,

tem estudado e nos ajudado muito a desvendar esses mistérios da Cemig em Minas

Gerais.

O Deputado Elismar  Prado (em aparte)*  -  Obrigado,  Deputado Rogério Correia.

Parabenizo-o pela exposição. Realmente vai nessa direção.

Da mesma forma que  o  Deputado Rogério  Correia  fez,  também quero  falar  da

minha  indignação.  Isso  é  uma  falta  de  respeito  com  os  consumidores,  com  a

população de Minas Gerais. Fizemos uma grande mobilização, pessoas vieram de

todo o Estado para participar amanhã da audiência pública promovida pela Aneel. De

maneira muito estranha, a audiência foi cancelada. Isso é um desrespeito, um abuso.

As pessoas perderam tempo, investiram dinheiro para se mobilizarem, para virem à

Capital  do Estado para participar  e  exporem suas manifestações na reunião,  que

seria o 3º Ciclo de Revisão Tarifária da Cemig.
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Essa reunião ocorre de cinco em cinco anos. A Aneel vem ao Estado para que a

população possa se manifestar e se contrapor ao pedido de reajuste, sempre abusivo

e extorsivo da Cemig.

É  lamentável  realmente  essa  situação.  Essa  decisão  da  Aneel,  do  Sr.  Edvaldo

Santana,  Diretor  responsável  por  esse  processo,  é  um  verdadeiro  golpe,  uma

tentativa  de  desmobilização  de  todos  os  que  estão  lutando  por  uma tarifa  justa.

Temos,  aliás,  um  pedido  para  que  ele  seja  afastado  de  todas  as  atribuições

relacionadas com a Cemig. Há muito tempo, ele vem, na imprensa, posicionando-se

favoravelmente à Cemig, como um verdadeiro advogado da instituição. Isso é crime

de  advocacia  administrativa.  Há  um  pedido  nosso  na  Procuradoria-Geral  da

República, no Ministério de Minas e Energia e na própria Aneel para o afastamento, o

impedimento do Sr. Edvaldo Santana.

Repito:  é  lamentável  essa  situação.  Na  verdade,  a  nossa  expectativa  era  que

haveria  uma  redução  ainda  maior,  dados  os  lucros  da  Cemig,  os  recordes  de

lucratividade.  Na verdade,  a  Cemig,  em  vez  de  investir  na  qualidade,  investe  na

demissão, na piora dos seus serviços. Há falta de qualidade e apagão.

Deputado  Rogério  Correia,  essa  solicitação  de  reajuste  da  Cemig  vem  na

contramão de tudo aquilo que é defendido pela Presidenta Dilma, da nossa tentativa

de reduzir o custo-Brasil, o custo da energia elétrica. Realmente é lamentável, mas

vamos nos mobilizar de novo.

Além da reunião presidencial, que ainda não foi marcada, que deve ocorrer daqui a

umas duas semanas, temos um processo de consulta pública que está aberto desde

o dia 29 de janeiro. Toda a população pode se manifestar, enviar “e-mail” para a Aneel

dizendo que não aceita o reajuste da conta, que é contra esse aumento, a fim de

mantermos aqui, pelo menos, os 18% de redução da tarifa residencial.

Por  último,  Deputado Rogério Correia,  informo aqui  uma nova malandragem da

Cemig. O governo sempre gosta, de maneira exaltada, de dizer que isenta do ICMS

milhares  e  milhares  de  mineiros  que  consomem  menos  de  90kW.  Já  enviamos

representação ao Ministério Público estadual e estamos denunciando na Justiça que

a Cemig está atrasando a leitura dos relógios em um, dois, três, quatro dias; com

isso, a conta vem mais cara, e, por consequência, a pessoa sai da faixa de benefício.



148
____________________________________________________________________________

Isso é um absurdo, um golpe, um desrespeito contra o consumidor, pois a Cemig está

atrasando a leitura dos relógios. As pessoas estão assustadas com o aumento de

suas contas. Então, muitas vezes, a leitura é atrasada, e milhares de pessoas que

teriam  o  direito  por  lei  ao  benefício  da  isenção  do  ICMS  não  estão  sendo

beneficiadas.  Com  a  contagem  de  mais  alguns  dias,  a  conta  vem  mais  cara,

ultrapassando o consumo de 90kW.

Então, essa é mais uma malandragem da Cemig que gostaria de denunciar aqui,

bem como o desrespeito, o descaso, inclusive da própria Aneel, que deveria ser uma

agência do Estado isenta a fim de cuidar principalmente dos interesses públicos e dos

mais fracos, no caso, os consumidores da Cemig. Vamos nos mobilizar novamente

contra  esse  abuso,  esse  desrespeito.  Vamos  fazer  o  nosso  enfrentamento  na

audiência pública e reduzir esse impacto negativo que vamos ter na conta de luz de

Minas Gerais. Obrigado, Deputado.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Elismar Prado.

Diria que, no caso da energia elétrica, V. Exa. expôs bem. Há a contraposição da

política nacional e da política estadual. Enquanto se diminui a tarifa de energia no

âmbito  nacional,  em Minas se procura  aumentar  a conta de  luz.  Isso está  ligado

também à sanha arrecadadora do governo. Aumentando-se a conta de luz, aumenta-

se  o  ICMS.  Assim  o  governo  pensa  arrecadar  mais.  É  uma  visão  curta  da

arrecadação e de como fazer o Estado de Minas Gerais crescer. Se diminuirmos o

custo nas indústrias e residências, conseguiremos fazer com que o Estado cresça

mais, que haja a instalação de mais indústrias. Assim, acho que aí há uma visão

pequena do governo de Minas, que é o chamado choque de gestão. É sempre uma

visão pequena. Procuram enxugar a máquina em cima dos servidores, mas não se

tem uma visão de crescimento do Estado.

Outro ponto, Deputado Elismar Prado, em que o governo do Estado se contrapõe à

política nacional refere-se aos servidores públicos. Felizmente, o STF garantiu o piso

para os professores, mas, como sabemos, Minas Gerais não cumpre esse piso, que

aqui é pago por meio de subsídio e com aquela malandragem de cortar a carreira dos

professores. O governo corta a carreira e diz que respeita o piso, mas evidentemente,

dessa forma, ele não respeita a lei, ou melhor, o que queria a lei, que é a valorização
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do magistério. Aqui, não se valoriza o magistério; o que se fez foi cortar uma de suas

conquistas, que é a carreira, algo que é tão importante quanto o respeito ao piso. Não

adianta termos um piso se não há uma carreira bem estabelecida. Mas, infelizmente,

o governo de Minas fez isso. E tem mais: o Sind-UTE lançou agora a campanha de

que se nomeiem os professores aprovados no concurso, que o governo homologou

tardiamente. De qualquer forma, ainda não chamou os professores aprovados, então

há muitas escolas sem professores ou com professores contratados. O fato é que o

Sind-UTE está fazendo essa campanha, já com cartazes nas escolas, exigindo do

governo que chame os professores que foram aprovados no concurso já homologado.

A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação soltou uma nota sobre o

piso, e o Sind-UTE lançou essa campanha pedindo a nomeação dos professores. O

que quero ressaltar  é que,  também quanto a isso,  há uma contraposição entre a

política nacional, de valorização da educação, e a política do governo de Minas, que

não valoriza o sistema educacional.  A Presidenta Dilma editou agora uma medida

provisória pela qual faz vigorar  algo muito importante, que é o uso de 100% dos

“royalties” de petróleo na educação, assim como dos 10% do PIB. Já em Minas, nem

sequer os 25% reservados à educação são respeitados. Houve até aquele TAG pelo

qual o Tribunal de Contas simplesmente autoriza o governo de Minas a não cumprir a

Constituição. Assim, são aplicados na educação 20%, 21%... Apenas em 2014 serão

aplicados os 25%, mesmo assim se tiver dinheiro; porque, se não tiver, se o governo

disser que não tem, poderá ser só em 2015,  ou seja,  o outro governo é que vai

cumprir a aplicação do mínimo estabelecido na Constituição para a educação. Então,

enquanto queremos chegar a 10% do PIB nacional para a educação, o que evidencia

que estamos avançando nesse sentido, em Minas acontece o contrário.

Terminando, Sr. Presidente, para não dizer que as notícias são todas negativas -

embora, infelizmente, quando falamos do Estado, é difícil ter uma boa notícia -, queria

dar um dado positivo, que fiquei devendo na última reunião, sobre o nível de emprego

no  Brasil.  Realmente,  confirmou-se  que  atingimos  agora  o  menor  patamar  de

desemprego  desde  que  foi  instalado  esse  dado.  Tivemos  o  menor  índice  de

desemprego em janeiro e, no ano passado, batemos recorde em relação ao emprego

no  Brasil.  Essa  é  uma  notícia  extraordinária,  que  vem  acompanhada  agora  da
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retomada de crescimento. Para as aves agourentas que diziam que o Brasil não ia

crescer e que pegaríamos a crise internacional, dou essa notícia. Fiquem sossegados

os pessimistas: vamos bem. No mês de janeiro, já tivemos uma franca recuperação.

Para  oferecer  um  dado  apenas,  sobre  o  setor  de  fabricantes  de  máquinas,  a

Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos - Abimaq - disse que

crescemos 7% em janeiro, aumentando, portanto, o faturamento, e o Banco Central

anunciou um superávit primário recorde, de R$30.251.000.000,00, que se acumulou,

alimentado  pela  forte  arrecadação  no  Brasil.  Então  o  Brasil  vai  retomar  o

desenvolvimento mais rapidamente e, com certeza, isso será feito  com divisão de

renda. É preciso que anunciemos também esse dado positivo para o povo de Minas

Gerais. Obrigado, Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Glaycon Franco) - Com a palavra, o Deputado Rômulo

Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* - Srs. Deputados, Sr. Presidente, Deputado Glaycon

Franco, entendo que, quando se trazem boas notícias a respeito do Brasil, vale a

reflexão: quando a colheita foi muito boa é porque araram muito bem a terra. E o

nosso governo arou muito bem a terra brasileira. O governo do PSDB preparou muito,

nos anos de Fernando Henrique, para que os próximos Presidentes pudessem colher

de  maneira  tão  positiva,  tal  como os  Deputados  desta  Casa,  aliados  à  base  da

Presidente Dilma, relatam, noticiam. Embora percebamos que nem tudo está às mil

maravilhas.

O  Deputado  João  Leite  (em  aparte)  -  Muito  obrigado.  Deputado,  ouvimos  aqui

vários pronunciamentos, e é bom fazermos comparações. Imaginem que estamos

agora, em nível federal, com um partido que destrói as empresas públicas. Querem

destruir a Cemig, querem acabar com a Cemig, como estão fazendo com a Petrobras.

Em Minas Gerais, o combustível é mais caro, porque não houve expansão na Gabriel

Passos. Minas Gerais tem de pagar combustível de outros lugares. É isso que fazem

com as empresas públicas, tomam conta delas, a empresa se torna de um partido.

Ouvimos aqui sobre a questão dos professores. A lei do piso nacional do professor

é muito legal, mas creio que Minas Gerais conseguirá pagar quando o Rio Grande do
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Sul, do PT, e a Bahia, do PT, onde houve greve na educação por mais de 100 dias,

conseguirem  também.  O Governador  do  PT,  Tarso  Genro,  disse  que  têm  de  dar

dinheiro  a ele para  que pague.  Por  falar  em sanha arrecadatória,  houve um fato

histórico: o governo federal nunca arrecadou tanto como neste janeiro. Foi dinheiro

demais.  E  quanto  vai  ficar  para  Estados  e  Municípios,  para  tentar  fazer  essa

disneilândia? Temos de pagar os maiores salários, mas fica tudo na mão do governo

federal. Todo esse dinheiro que foi arrecadado em Minas Gerais está lá, na mão do

governo federal. E não se transfere para Estados e Municípios.

Nosso Presidente Lula agora quer se chamar Lula Lincoln - diz ele que é o Lincoln.

Primeiro, é preciso saber que Lincoln é um seguidor de Jesus Cristo, um homem

cristão, que amava a Deus, que lutou contra a escravidão. Esse era Lincoln. E agora

Lula disse que é o Lincoln e que a crise que aconteceu no mundo era uma marolinha.

Ontem, ouvimos falar sobre a maior crise da história mundial, que não tem nada a ver

com a crise do México, a que o PSDB enfrentou quando era governo, com a crise da

Rússia,  e  o  Lula  Lincoln  chamou-a  de  marolinha.  Mas  é  isso  que  é  arrecadar.

Tivemos o aumento do emprego - ainda bem - comum no mês de janeiro, devido às

contratações temporárias.

Por fim, gostaria de falar sobre uma questão muito importante: o piso salarial da

educação. Quando o PT era governo aqui em Belo Horizonte, de acordo com a Lei

Orgânica, o gasto com a educação deveria ser de 30%, e era só 19%. Eles falam,

falam, mandam fazer as coisas, mas eles mesmos não querem carregar esse fardo

nem  com  um  dedo,  ou  seja,  não  colocam  nem  um  dedo  para  carregá-lo.  É

lamentável.

Como interessa a V. Exa., a Presidente Dilma disse que não havia cadastro quando

o  Lula  chegou  no  governo.  Eu  presidia  o  Fórum  Nacional  de  Secretários  de

Assistência  Social  e  nós  entregamos  a  Ricardo  Henriques,  do  Ministério  de

Desenvolvimento Social...

O Deputado Rômulo Viegas* - Pessoalmente.

O Deputado João Leite - Entregamos, pessoalmente, o cadastro de Minas Gerais.

Os  outros  Secretários  de  Estado levaram o cadastro para  o  governo.  O governo

federal  tinha  o  cadastro  de  todos  os  Estados.  É  lamentável,  é  muita  mentira,
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Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Bosco (em aparte)* - Prezado Deputado Rômulo Viegas, gostaria de

aproveitar  esse aparte  para  prestar  um esclarecimento  em  relação à  questão da

educação, em especial sobre o concurso público realizado em 2012.

O Deputado Rogério Correia, que antecedeu V. Exa., disse que o Sind-UTE está

fazendo um movimento, mobilizando a classe dos trabalhadores da educação para,

de  certa  forma,  pressionar  a  Secretaria  de  Educação  para  as  nomeações  dos

profissionais  da  educação.  Vale  a  pena ressaltar,  Deputado Rogério  Correia,  que

essas nomeações já estão acontecendo.

Só da área administrativa já foram nomeados mais de 4.500 profissionais, que já

estão trabalhando. Agora os professores das mais de 13 mil vagas que foram abertas

nesse último concurso já estão sendo nomeados também. Serão nomeados mais de

1.960 professores a partir de agora, e até julho deste ano serão nomeados mais de 11

mil professores em todo o Estado. Isso está sendo feito por etapas, Deputado Rômulo

Viegas, o que é natural, porque não é possível a Secretaria de Educação nomear

todos os 11 mil professores, que serão nomeados até julho, de uma só vez, porque

seria impossível  realizar  o exame admissional  desses profissionais.  Por  lei,  esses

profissionais têm, necessariamente, de ser submetidos a exame de saúde, que é o

exame admissional. Portanto essas nomeações estão sendo feitas gradativamente, e

serão feitas até julho deste ano. Há ainda uma expectativa, caro Deputado Rômulo

Viegas,  de que,  até  o final  da  validade desse concurso,  o número  de nomeados

ultrapasse o  previsto  inicialmente,  porque  o  processo  é  muito  dinâmico  e  muitas

escolas novas estão sendo construídas pelo Estado afora.

Esse é um dado que não poderíamos deixar de passar, e gostaria até de chamar a

atenção dos interessados,  daqueles  que fizeram concurso em toda Minas Gerais,

para verificarem a matéria que foi veiculada ontem no jornal “Agência Minas”, que traz

com detalhes a questão da nomeação dos concursados. Então fica essa informação e

os nossos cumprimentos à Secretária de Educação, Ana Lúcia Gazzola, pela forma

como está conduzindo a  nomeação desses profissionais,  com muita  seriedade e,

acima de tudo, conforme determina o concurso público.

O Deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado, Deputado Bosco e Sr. Presidente.



153
____________________________________________________________________________

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  42/2012,  do

Deputado Dalmo Ribeiro  Silva  e outros,  que altera  o  art.  185 da Constituição do

Estado. Pelo BTR: efetivos -  Deputados Luiz Humberto Carneiro e Dalmo Ribeiro

Silva;  suplentes  -  Deputados  Rômulo  Viegas  e  Deiró  Marra;  pelo  BAM:  efetivo  -

Deputado Anselmo José Domingos; suplente - Deputado Marques Abreu; pelo PT:

efetivo  -  Deputado  André  Quintão;  suplente  -  Deputada  Maria  Tereza  Lara;  pelo

PMDB: efetivo - Vanderlei Miranda; suplente - Deputado Ivair Nogueira. Designo. Às

Comissões.

Questão de Ordem

O Deputado  Rogério  Correia  -  Sr.  Presidente,  por  favor,  solicito  a  V.  Exa.  que

suspenda a reunião por 1 minuto. Eu ia pedir verificação de quórum, mas o Deputado

Sargento Rodrigues disse que tinha uma proposta de emenda à Constituição para ser

lida, e não era a proposta de emenda à Constituição do governo do Estado.

O Sr. Presidente - São quatro propostas de emenda à Constituição que estão à

frente, e ela será lida em seguida.

O Deputado Rogério Correia - Solicito a V. Exa. que encerre a reunião porque não

há quórum.

O Sr. Presidente - A proposta de emenda à Constituição do Deputado Sargento

Rodrigues é a próxima, Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Peço a V. Exa. que suspenda a reunião.
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Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  3  minutos  para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  Em  razão  de

entendimentos entre as Lideranças, passaremos à leitura das outras Comissões. A

Presidência  vai  designar  os  membros  da  Comissão  Especial  para  Emitir  Parecer

sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 44/2013, da Comissão Especial para o

Enfrentamento do Crack e outros Deputados, que acrescenta a alínea “h” ao inciso IV

do art. 161 da Constituição do Estado. Pelo BTR: efetivos - Deputado Célio Moreira e

Deputada Luzia Ferreira; suplentes - Deputados Doutor Wilson Batista e Fred Costa;

pelo BAM: efetivo - Deputada Liza Prado; suplente - Deputado Marques Abreu; pelo

PMDB: efetivo - Deputado Vanderlei Miranda; suplente - Deputado Sávio Souza Cruz;

pelo PDT: efetivo - Deputado Sargento Rodrigues; suplente - Deputado Tenente Lúcio.

Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  45/2013,  do  Deputado  Sargento

Rodrigues e outros, que altera o § 1º do art. 110 da Constituição do Estado. Pelo

BTR: efetivos - Deputados João Leite e Dalmo Ribeiro Silva; suplentes - Deputados

Duarte  Bechir  e  Rômulo  Viegas;  pelo  BAM:  efetivo:  -  Deputado  Romel  Anízio;

suplente  -  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes;  pelo  PT:  efetivo  -  Deputado  Durval

Ângelo;  suplente  -  Deputado  Paulo  Guedes;  pelo  PMDB:  efetivo  -  Deputado

Adalclever Lopes; suplente - Deputado Sávio Souza Cruz. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  4.288/2013,  da

Comissão de Segurança Pública, e 4.289 a 4.293/2013, da Comissão do Trabalho.

Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas
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nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Meio  Ambiente  -  aprovação,  na  1ª  Reunião

Ordinária, em 26/2/2013, do Requerimento nº 4.139/2012, do Deputado Celinho do

Sinttrocel; e do Trabalho - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 27/2/2013, dos

Requerimentos nºs 4.161/2012, da Comissão de Participação Popular, e 4.241/2013,

do Deputado Duarte Bechir (Ciente. Publique-se.).

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a extraordinária de terça-feira,  dia  5 de março,  às  20 horas,  nos

termos do edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com

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

5/3/2013.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/2/2013

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados Jayro Lessa e André Quintão, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Jayro Lessa, declara

aberta a reunião e informa que não há ata para ser lida, por se tratar da primeira

reunião da Comissão na 3ª Sessão Legislativa. A Presidência informa que a reunião

se  destina  a  eleger  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente  da  Comissão  e,  a  seguir,

determina a distribuição de cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida a

Deputada Maria Tereza Lara para atuar como escrutinadora. Apurados os votos, são

proclamados  eleitos,  para  Presidente,  o  Deputado  André  Quintão  e,  para  Vice-

Presidente, a Deputada Maria Tereza Lara, ambos com três votos. O Presidente “ad

hoc”  empossa  a  Vice-Presidente  eleita  que,  ato  contínuo,  empossa  o  Presidente

eleito. O horário das reuniões ordinárias é fixado para as quintas-feiras, às 14h30min.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 28 de fevereiro de 2013.
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André Quintão, Presidente - Duarte Bechir - Paulo Lamac.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.600/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Segurança Pública requer à

Presidência  da  Assembleia  seja  encaminhado  ofício  à  Polícia  Civil,  solicitando

informações sobre a existência de inquéritos policiais que investiguem a prática de

infanticídio entre os maxacalis no Estado.

Após  publicação no “Diário  do  Legislativo”  de  30/9/2011,  a  matéria  vem a  este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  requer  seja  encaminhado  à  Polícia  Civil  pedido  de

informações sobre a existência de inquéritos policiais que investiguem a prática de

infanticídio entre os maxacalis no Estado.

Por  meio do requerimento,  a Comissão de Segurança Pública objetiva apurar a

suspeita  de  prática  contumaz de  assassinatos  de  crianças  na  tribo  indígena  dos

maxacalis,  em  Minas  Gerais.  O  Presidente  da  Comissão  recebeu  denúncia  de

espancamento de uma criança maxacali de 1 ano e 10 meses que estava internada

no Hospital João Paulo II, em Belo Horizonte, e que estaria sob risco de ser enterrada

viva  caso  fosse  levada  de  volta  para  a  aldeia,  no  Município  de  Bertópolis.  As

agressões, supostamente perpetradas pelos próprios pais, teriam sido motivadas pelo

inconformismo desses em relação a uma deficiência no pé da criança.

Os maxacalis, que somam atualmente menos de 1.500 índios, dispersos em três

aldeias  nos  Vales  do  Jequitinhonha e  Mucuri,  constituem uma das poucas  etnias

indígenas brasileiras que conseguiram resistir ao aculturamento. Ainda hoje, a maioria

dos seus membros se comunica em seu próprio idioma.

É absolutamente justo que o Estado garanta e defenda a preservação da cultura

maxacali, desde que não haja a colisão com princípios básicos dos direitos humanos
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e fundamentais. Entre os índios brasileiros, o assassinato de crianças com deficiência

é  prática  tradicional  e  persistente,  sobretudo  em  tribos  mais  remotas.  Apesar  da

relutância de alguns setores da sociedade, é patente que, perante o ordenamento

jurídico internacional e constitucional, o direito de preservação da cultura autóctone

não pode autorizar práticas flagrantemente afrontosas aos direitos humanos mínimos

e  fundamentais.  Importa  ressaltar  que  o  governo  brasileiro  adotou,  em  1990,  a

Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas, que reconhece “que

toda criança tem o direito inerente à vida” e que os signatários da Carta devem adotar

"todas as medidas eficazes e adequadas" para abolir práticas prejudiciais à saúde da

criança.

Frisamos também que tramita no Congresso Nacional  projeto de lei  que dispõe

sobre  o  combate  a  práticas  tradicionais  nocivas  e  à  proteção  dos  direitos

fundamentais de crianças indígenas, bem como pertencentes a outras sociedades

ditas não tradicionais. O projeto está sendo chamado de Lei Muwaji, em homenagem

à índia que enfrentou sua tribo para salvar sua filha, nascida com paralisia cerebral.

A gravidade  dos  fatos  narrados  justifica  a  pronta  atuação  deste  parlamento  e

compatibilizam-se  com  os  preceitos  constitucionais  autorizadores  da  função

fiscalizatória do Poder Legislativo (art. 54, § 3º, da Constituição do Estado).

Importa notar, outrossim, que os povos indígenas estão sob a tutela especial da

Constituição Federal e de legislação federal específica, o que remete à atuação da

Polícia  Federal  em  crimes  envolvendo  indígenas.  De  forma  a  aperfeiçoar  a

proposição em análise, sugerimos que se inclua a Polícia Federal como destinatária

do pedido de informações, especificamente a Polícia Federal sediada em Governador

Valadares,  responsável  pela  região  onde  se  localizam  as  aldeias  maxacalis.  Tal

pedido encontra amparo no art.  60, VI,  da Constituição do Estado, que faculta às

comissões permanentes da Casa solicitar  depoimentos de qualquer  autoridade ou

cidadão. Entretanto, sugerimos, cumulativamente, a manutenção do pedido feito à

Polícia  Civil,  já  que esta  pode ter  atuado  em  casos  de violência  contra  crianças

maxacalis em colaboração com a Polícia Federal.

Outra  alteração que sugerimos é  que seja substituído  o pedido de informações

“sobre inquéritos  policiais que investiguem possível  prática de infanticídio”  por  um
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pedido mais abrangente, sobre as ocorrências de crimes contra a vida, de lesões

corporais e de periclitação da vida e da saúde em que figurem como vítimas crianças

indígenas nas aldeias maxacalis, de modo a conferir redação jurídica e tecnicamente

mais  adequada  à  proposição.  Ao  serem  incluídas  no  pedido  de  informações  as

categorias penais “crimes contra a vida”, “lesões corporais” e “periclitação da vida e

da saúde”, a proposição abrangerá situações mais amplas, já que o tipo “infanticídio”

é de alcance restrito, definido no art. 123 do Código Penal como a ação de “matar,

sob a influência do estado puerperal, o próprio filho, durante ou logo após o parto”.

Por  outro  lado,  os  crimes  contra  a  vida  incluem:  o  homicídio,  o  infanticídio  e  o

induzimento, instigação ou auxílio a suicídio e aborto. Já as lesões corporais incluem

os crimes: lesão corporal, lesão corporal seguida de morte e a violência doméstica.

Por fim, os tipos penais de periclitação da vida e da saúde abrangem: o abandono de

incapaz,  a exposição ou abandono de recém-nascido, a omissão de socorro e os

maus-tratos.

Com as mudanças propostas, pretende-se que a Comissão de Segurança Pública

receba das autoridades destinatárias um diagnóstico mais amplo e preciso sobre o

problema da violência contra crianças nas aldeias maxacalis. Além disso, a mudança

justifica-se pela necessidade de abranger situações como a da criança de 1 ano e 10

meses que motivou a proposição em foco,  que,  além de não ser  recém-nascida,

sobreviveu, apesar das severas agressões que sofreu.

Na mesma linha, ao cambiar-se a expressão “inquéritos policiais” por “ocorrências”,

amplia-se o leque do pedido de informações e evitam-se possíveis obstáculos  de

acesso a informações devido à exigência de sigilo, própria dos inquéritos policiais.

Ademais, propomos a inclusão de um limite temporal ao objeto do requerimento, de

modo a concentrar as informações solicitadas nos últimos dez anos

Reunindo essas alterações, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº

1. Com as informações solicitadas à Polícia Civil e à Polícia Federal a Comissão de

Segurança Pública poderá, diante de maiores esclarecimentos, discernir sobre que

medidas podem ser adotadas para que sejam protegidas, pelo Estado, as crianças

que vivem nas aldeias maxacalis em Minas Gerais.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.600/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Segurança Pública solicita a V Exa., nos termos regimentais, seja

encaminhado à Polícia Civil e ao Departamento da Polícia Federal em Governador

Valadares pedido de informações sobre as ocorrências de crimes contra a vida, de

lesões corporais e de periclitação da vida e da saúde em que figurem como vítimas

crianças indígenas das aldeias maxacalis no Estado, nos últimos 10 anos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 25 de fevereiro de 2013.

Dinis Pinheiro, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - José Henrique - Hely

Tarqüínio - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.631/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, por meio da proposição em tela,

requer à Presidência da Assembleia seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Educação pedido de informações sobre a aplicação da Lei nº 9.401, de 18/12/1986,

regulamentada  pelo  Decreto  nº  27.471,  de  22/10/1987,  que  trata  da  redução  da

jornada de trabalho do servidor responsável por dependente excepcional.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 6/10/2011, vem a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O  Requerimento  nº  1.631/2011  visa  obter  informações  sobre  a  interpretação

atualmente  adotada  pelo  órgão  gestor  da  Educação  para  a  concessão  do

afastamento parcial autorizado pela Lei nº 9.401, de 18/12/1986, ainda em vigor, e

regulamentado pelo Decreto nº 27.471, de 22/10/1987, que permite que o servidor

possa acompanhar dependente excepcional - assim caracterizado em laudo médico

específico -, em face das mudanças ocorridas nas carreiras da educação básica no
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Estado.

A reconfiguração das referidas carreiras, promovida pela Lei nº 15.293, de 5/8/2004,

fez com que as atribuições dos professores, constantes do Anexo II da lei em tela,

não  mais  correspondam  exatamente  aos  antigos  Módulo  I  e  Módulo  II,  que

equivaliam, no primeiro caso, às atividades de regência de classe e, no segundo, às

atribuições de planejamento escolar e pedagógico, conforme o disposto no Estatuto

do Magistério, Lei nº 7.109, de 13/10/1977.

A já  mencionada  regulamentação  da  Lei  nº  9.401,  de  1986,  estabelece  que  o

afastamento parcial para acompanhar dependente excepcional,  em se tratando de

professor  regente  de  classe,  incidirá  sobre  as  atividades  então  denominadas  de

Módulo II, isto é, atividades extraclasse.

Entendendo que a nova carreira integrou as atividades de regência e planejamento

tornando-as um todo indissociável - não há como um professor comparecer à escola

apenas  para  ministrar  aulas,  apartando-se  da  realidade  escolar  -,  parece-nos

razoável indagar como o órgão central da educação no Estado vem concedendo os

afastamentos permitidos em lei, ou seja, como de fato têm sido reduzidas as jornadas

dos professores que os solicitam com fundamento na Lei nº 9.401, de 1986, e no

Decreto nº  27.471,  de 1987.  O requerimento em epígrafe é,  portanto,  relevante e

oportuno.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 1.631/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 25 de fevereiro de 2013.

Dinis Pinheiro, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - José Henrique - Neider Moreira

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.634/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, a proposição em

tela  tem  por  objetivo  solicitar  ao  Presidente  desta  Casa  seja  encaminhado  à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico pedido de informações, com o

cronograma físico, sobre as obras de construção do gasoduto entre os Municípios de
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São Carlos (SP), Uberaba e Uberlândia.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 6/10/2011 e encaminhado

à Mesa da Assembleia para receber  parecer,  nos termos do art.  79,  VIII,  “c”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

Em  consonância  com  a  função  fiscalizadora  e  de  controle  do  Parlamento,  a

Constituição do Estado determinou, em seu art. 54, § 2°, que a Mesa da Assembleia

poderá encaminhar a Secretário de Estado pedido escrito de informação, e a recusa,

o  não  atendimento  no  prazo  de  trinta  dias  ou  a  prestação  de  informação  falsa

importam em crime de responsabilidade. De acordo com o mesmo princípio, o art.

100,  IX  e XVI,  do  Regimento  Interno atribui  às  Comissões,  em razão da matéria

compreendida  em  sua  denominação  ou  da  finalidade  de  sua  constituição,  a

competência de encaminhar, por intermédio da Mesa da Assembleia, pedido escrito

de  informação  a  Secretário  de  Estado,  a  dirigente  de  entidade  da  administração

indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades estaduais e

exercer a fiscalização e o controle dos atos da administração pública.

O  requerimento  originou-se  da  24ª  Reunião  Extraordinária,  da  Comissão  de

Assuntos Municipais e Regionalização, em 27/9/2011, realizada em Uberlândia, na

qual foi debatida, em audiência pública, a instalação de um ramal do Gasoduto Brasil-

Bolívia - Gasbol -, já aprovado pela Petrobras, entre os Municípios de São Carlos

(SP) e Uberlândia, para atender à região do Triângulo Mineiro.

Segundo  informações  do  Diretor  de  Conservação  de  Energia  da  Secretaria  de

Estado de Desenvolvimento Econômico, Saulo de Souza Queiroz, que participou da

audiência  pública,  para  levar  o  gás  natural  de  São  Carlos  a  Uberaba  é  preciso

construir 290km de dutos. De Uberaba a Uberlândia, são mais 110km. O gasoduto

será construído pela Gasmig em parceria com a Cemig e vai demandar investimentos

da ordem de R$ 400 milhões. Essa obra visa atender a demanda da Petrobras, que

vai construir em Uberaba uma fábrica de amônia, matéria-prima para produção de

fertilizantes, o que sem dúvida representa uma obra vultosa, de inestimável alcance

socioeconômico para toda a região.

É procedente, portanto, a proposição em pauta, visto que tais informações oficiais
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são necessárias para dar suporte ao acompanhamento dessa obra por esta Casa

Legislativa.  A  proposição  em  análise  configura  legítimo  exercício  de  controle  e

fiscalização deste Poder no que se refere à atuação do Poder Executivo, e parece-

nos adequado que ela prospere.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 1.634/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 25 de fevereiro de 2013.

Dinis Pinheiro, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - José Henrique - Hely

Tarqüínio - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Neider Moreira.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.682/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Saúde requer à Presidência da Assembleia seja encaminhado à

Secretaria de Estado de Saúde pedido de informações sobre a regulamentação da

Lei nº 18.874, de 20/5/2010, e sobre a implementação da Política de Atenção Integral

à Saúde do Homem no Estado.

Publicada no Diário  do  Legislativo  de  8/10/2011,  vem  a  proposição à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O  requerimento  em  tela  é  decorrente  das  propostas  apresentadas  no  Fórum

Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais - FDDMG -, realizado por esta

Casa em fevereiro de 2011 e visa a obter informações sobre as iniciativas adotadas

pelo órgão gestor de Saúde para regulamentar a Lei nº 18.874, de 20/5/2010, que

dispõe sobre a Política Estadual de Atenção Integral à Saúde do Homem no âmbito

do Sistema Único de Saúde - SUS -, e garantir a sua implementação.

A mencionada lei institui política com vistas a promover a melhoria das condições

de saúde da população masculina e reduzir os índices de morbimortalidade dessas

pessoas,  alinhada  à  Política  Nacional  de  Atenção  Integral  à  Saúde  do  Homem,

implementada pelo Ministério da Saúde, em novembro de 2008.

Um  dos  principais  objetivos  dessa  política  é  promover  ações  de  saúde  que
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contribuam significativamente para a compreensão da realidade singular masculina

nos  seus  diversos  contextos  socioculturais  e  político-econômicos.  Segundo  o

Ministério  da  Saúde,  vários  estudos  comparativos  entre  homens  e  mulheres  têm

comprovado o fato de que os homens são mais vulneráveis às doenças, sobretudo às

enfermidades graves e crônicas, e que morrem mais precocemente que as mulheres.

A não adesão às medidas de saúde integral por parte dos homens leva ao aumento

da incidência de doenças e de mortalidade. Dados do Ministério da Saúde mostram

que, do total de mortes na faixa etária de 20 a 59 anos - população alvo da política -,

68% foram de homens. Ou seja, a cada três adultos que morrem no Brasil, dois são

homens, aproximadamente. Além disso, números do Instituto Brasileiro de Geografia

e Estatística - IBGE - revelam que, embora a expectativa de vida dos homens tenha

aumentado de 63,20 para 68,92 anos de 1991 para 2007, ela ainda se mantém 7,6

anos abaixo da média das mulheres. O homem é também mais vulnerável à violência

do que a mulher, como autor ou como vítima.

Apesar da maior vulnerabilidade e das altas taxas de morbimortalidade, os homens

não buscam, como as mulheres, os serviços de atenção básica, devido a barreiras

socioculturais (culturalmente faz parte do estereótipo do gênero masculino considerar

a  doença  como  sinal  de  fragilidade)  e  institucionais  (dificuldade  de  acesso  aos

serviços de saúde, que demanda um tempo que normalmente coincide com o horário

de trabalho). Assim, na maioria dos casos, os homens só procuram os serviços de

saúde quando a doença já está em estágio avançado, o que gera maior custo para o

poder público e, sobretudo, sofrimento físico e emocional para pacientes e familiares,

na luta pela conservação da saúde e da qualidade de vida dessas pessoas.

Desse modo, considerando que muitos agravos à saúde dos homens poderiam ser

evitados  caso  eles  realizassem,  com  regularidade,  as  medidas  de  prevenção

primária, julgamos que a proposição ora apresentada é pertinente, uma vez que a

regulamentação da Lei nº 18.874, de 2010, pode resultar na implementação de ações

com vistas à melhoria da assistência a essa população.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.682/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 25 de fevereiro de 2013.
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Dinis Pinheiro, Presidente - Neider Moreira, relator - José Henrique - Hely Tarqüínio

- Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.684/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

requer ao Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado à Secretaria de

Estado de Esporte Lazer e Juventude pedido de informação sobre a existência de

projetos  esportivos  destinados  aos  centros  de  convivência  para  dependentes

químicos ou previsão de implementação de tais projetos.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 8/10/2011 e encaminhado

à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir  parecer, nos

termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise solicita o envio,  ao Secretário de Estado de Esporte e

Juventude  -  Seej  -,  de  pedido  de  informações  sobre  a  existência  de  projetos

esportivos  daquela  Secretaria  destinados  aos  centros  de  convivência  para

dependentes químicos ou sobre a previsão de implementação de tais projetos nesses

espaços.

Com respeito à iniciativa, o requerimento está respaldado pelo art.  54,  § 2º,  da

Constituição  Estadual,  que  estabelece  que  a  Assembleia  Legislativa  tem  a

prerrogativa  de  encaminhar,  por  meio  de  sua  Mesa,  pedido  de  informação  a

Secretário de Estado e que sua recusa, não atendimento no prazo de 30 dias ou a

prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade. Outrossim, com

base nas prerrogativas constitucionais atribuídas ao Poder Legislativo pelo art. 62,

XXXI, da Carta Estadual, de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo e de sua

administração indireta, consideramos não haver óbices jurídicos ao encaminhamento

da matéria.

Passemos,  então,  à  análise  da  conveniência  e  oportunidade  da  proposição.  O

atendimento a dependentes químicos na rede pública é realizado pelos Centros de

Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - Caps-ad -, que tem como escopo acolher e
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cuidar  de  pessoas com dificuldades decorrentes do  uso prejudicial  de  álcool  e/ou

outras drogas. O trabalho desses centros busca reintegrar o indivíduo à sociedade de

forma produtiva e participativa a ambientes sociais e culturais, onde se desenvolve a

vida cotidiana e familiar.

O tratamento é realizado por meio de vários tipos de atividades, como: atendimento

individual,  grupal  e  aos  familiares;  oficinas  terapêuticas;  visitas  domiciliares;

tratamento clínico; orientações pedagógicas preventivas para a comunidade; etc.

As atividades a serem desenvolvidas nos CAPs são escolhidas de forma autônoma,

com base no projeto terapêutico individual, respeitado o contexto local e o interesse

de  cada  paciente  e  são  realizadas  por  equipes  multiprofissionais  constituídas  de

médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, entre

outros.

Por se tratar de matéria afeta à saúde e tendo em vista a autonomia que os centros

detêm para a escolha das atividades a serem desenvolvidas, não cabe a ingerência

da  Secretaria  de  Estado  de  Esporte  e  Juventude,  a  não  ser  como  parceira  da

Secretaria de Estado de Saúde -  SES. Portanto, não há que se falar  em projetos

esportivos da Seej nos Centros de Atenção Psicossocial.

No Projeto de Lei n°2.520/2011 em tramitação na Casa, que dispõe sobre o Plano

Plurianual  de  Ação  Governamental  -  PPAG  - 2012-2015 -  constam,  no  programa

Avança Minas Olímpica, as Ações 1297 - Geração Saúde - e 1186 - Geração Saúde -

promoção do hábito da prática esportiva, atividades físicas orientadas e de lazer -,

cuja  finalidade  é  prover  as  equipes  do  Programa Saúde  da  Família  -  PSF  -  de

educador físico com vistas à promoção da prática esportiva orientada para a melhoria

da saúde. A finalidade dessas ações demonstra que há uma busca de integração

entre a SES e a Seej.

Embora não consideremos pertinente a realização de projetos da Seej nos Caps-

ad, nada impede que as duas pastas sejam parceiras na promoção de atividades

esportivas nesses espaços. Portanto, seria possível que a cooperação prevista nas

referidas ações do PPAG se estenda a esses centros.

Dessa forma, pelas razões expostas, entendemos ser oportuno o requerimento em

apreço.  No  entanto,  visando  ao  atendimento  satisfatório  do  pleito  do  autor,
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apresentamos o Substitutivo nº 1 à proposição em análise, com o intuito de esclarecer

se as ações Geração Saúde do PPAG 2012-2015 podem ser realizadas nos Centros

de Atenção Psicossocial.

Conclusão

Em face do exposto,  somos pela aprovação do Requerimento nº  1684/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e  Juventude,  atendendo  a  requerimento  dos

Deputados Marques Abreu, Tadeu Martins Leite, Gustavo Perrella, Adelmo Carneiro

Leão e Fabiano Tolentino, aprovado na 23ª Reunião Ordinária, de 4/10/2011, solicita a

V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ofício à Secretaria de Estado de

Esporte e Juventude, solicitando informar a esta Comissão se há possibilidade de as

Ações 1297 - Geração Saúde - e 1186 - Geração Saúde - Promoção do Hábito da

Prática Esportiva, Atividades Físicas Orientadas e de Lazer  -, do programa Avança

Minas  Olímpica  serem  realizadas  também  nos  Centros  de  Atenção  Psicossocial

Álcool e Drogas - Caps-ad.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 25 de fevereiro de 2013.

Dinis Pinheiro, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - José Henrique - Hely

Tarqüínio - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.704/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, a proposição em

tela  tem  por  objetivo  solicitar  ao  Presidente  desta  Casa  seja  encaminhado  ao

Secretário de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ao Diretor-Geral do Instituto

Mineiro de Agropecuária - IMA -, pedido de informações sobre eventuais empecilhos à

imediata aplicação da Lei nº 19.583, de 2011.

O  requerimento  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/10/2011  e

encaminhado à Mesa da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII,
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“c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Aprovada pela ALMG e sancionada pelo Governador do Estado, a Lei nº 19.583, de

2011, dispõe sobre as condições para manipulação e beneficiamento artesanais de

leite de cabra e de ovelha e de seus derivados. A norma veio preencher lacuna no

ordenamento legal de Minas Gerais, pois, até a sua sanção, o setor não dispunha de

suporte legal para a atividade de produção leiteira da caprinocultura e ovinocultura.

Saliente-se  que,  em  outros  Estados,  a  atividade  já  se  encontra  devidamente

regulamentada.

Caracterizada pela baixa escala de produção, uma vez que a grande maioria dos

produtores não atinge os 200 litros  de  leite  por  dia,  a  pecuária  leiteira  utilizando

cabras e ovelhas demanda regras próprias que permitam ao produtor sobreviver com

margens  econômicas  minimamente  compensatórias.  Vale  comentar  que  esses

empreendimentos, que não se encaixam no perfil da agroindústria familiar rural, vêm

sendo submetidos aos parâmetros técnicos da produção intensiva de leite de vaca, o

que os tem levado, com frequência, à clandestinidade.

O pedido de informação que ora analisamos se deve aos relatos de produtores de

leite de cabra e ovelha trazidos à Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial,

após  a  sanção  da  norma  em  questão,  que  denunciam  dificuldades  para  a

regularização de suas atividades junto ao Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -,

relacionadas  com  a  não  aplicação  imediata  dos  dispositivos  da  lei  ou  ao  não

reconhecimento da condição de baixa escala de produção que caracteriza o setor.

De acordo com o Regimento Interno da Casa, trata-se de matéria de competência

da Comissão autora do requerimento.

Ressalta-se, finalmente, que incumbe à Assembleia Legislativa, nos termos do art.

54, §§ 2º e 3º, e do art. 62, XXXI, da Constituição Estadual, encaminhar por meio da

Mesa da Assembleia pedido de informação a Secretário de Estado e a dirigente de

entidade da administração indireta.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 1.704/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 25 de fevereiro de 2013.
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Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, relator - Adelmo Carneiro Leão - Hely

Tarqüínio - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.721/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em foco, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável  requer  à  Presidência  da  Assembleia  Legislativa,  atendendo  a

requerimento  da  Deputada  Luzia  Ferreira  e  do  Deputado  Adelmo Carneiro  Leão,

aprovado  em  Reunião  Ordinária  de  11/10/2011,  seja  encaminhado  à

Superintendência  Regional  de  Regularização  Ambiental  Central  Metropolitana  -

Supram-CM - pedido de providência para encaminhar relatório de cumprimento das

condicionantes e obrigações estabelecidas no Termo de Ajustamento de Conduta -

TAC - firmado entre a Ecosteel Indústria de Beneficiamento Ltda. e a Supram-CM, em

23/9/2011, especialmente no que tange à cláusula segunda desse documento.

Após publicação no “Diário do Legislativo” de 20/10/2011, a matéria vem a este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

À solicitação em exame foi anexada cópia do Termo de Compromisso de Conduta -

TAC  -  firmado  entre  a  Ecosteel,  sediada  no  Município  de  Sarzedo,  e  a

Superintendência  Regional  de  Regularização  Ambiental  Central  Metropolitana  -

Supram-CM.  Tal  documento  foi  acordado  com  o  objetivo  de  adequar  o

empreendimento à legislação ambiental, uma vez que o Auto de Fiscalização e o Auto

de Infração serviram de base ao embargo de suas atividades operacionais. Por força

do  pedido  de  continuidade  da  operação,  a  Unidade  Regional  Colegiada  -  URC

Paraopeba - deferiu, em 23/3/2009, o requerimento da empresa para concessão de

Licença de  Operação Corretiva  relativa  às  atividades  de “reciclagem de  resíduos

siderúrgicos  e  alguns  insumos  pelos  processo  de  britagem  e  sinterização  com

reaproveitamento pelas empresas siderúrgicas na fabricação de aço”.

Tais  questões foram amplamente discutidas em audiência pública realizada pela

Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  em  27/9/2011,
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convocada para debater o impacto ambiental, nos Municípios de Sarzedo e Betim,

decorrente do  beneficiamento de  lama de aciaria,  subproduto siderúrgico utilizado

como matéria-prima pela empresa Tratamento de Resíduos Ltda. - TRL. Presentes ao

evento, funcionários da Ecosteel divergiram da ideia de fechamento da fábrica, o que

causaria  desemprego,  concordando,  porém,  com  a  necessidade  das  medidas  de

correção dentro do prazo previsto. Conforme alegado por moradores da região, as

atividades da empresa teriam causado poluição na cidade e problemas respiratórios

na população. Na opinião do Vice-Prefeito de Sarzedo, a poluição gerada justificaria a

transferência ou o fechamento da fábrica, caso as condicionantes apresentadas no

TAC  não  fossem  cumpridas.  A  Superintendente  da  Supram,  Sheila  Lamartine,

explicou que as 11 obrigações do TAC seriam cumpridas em prazos que poderiam

variar  até  dezembro  de  2011,  período  em  que  seriam  realizadas  as  medidas

corretivas  das  ações  prejudiciais  ao  meio  ambiente  e  à  saúde  humana,  como a

disposição  inadequada  dos  resíduos,  a  falta  de  cobertura  da  área  de  circulação

interna de veículos e o carreamento de materiais para as áreas externas à produção.

A  propósito  dos  conflitos  existentes,  os  parlamentares  presentes  à  reunião

enfatizaram a  importância  do  desenvolvimento  municipal,  desde que observada  a

preservação do ambiente, e cobraram o cumprimento dos termos do TAC o mais

rápido possível.

No caso em apreço, o requerimento de autoria parlamentar solicita à Supram-CM o

encaminhamento de relatório relativo ao cumprimento das condicionantes elencadas

no TAC, em especial, as constantes na cláusula segunda, que prescreve uma série

de  medidas,  dentro  dos  prazos  previstos,  entre  as  quais:  o  controle  da  poluição

atmosférica  devida  à  circulação  dos  veículos;  o  armazenamento  adequado  dos

resíduos  Classe  II  -  não  inertes;  o  plantio  de  mudas  (segunda  cortina  arbórea)

conforme projeto apresentado pela Supram; a reforma da oficina de manutenção dos

veículos; e o projeto de drenagem pluvial para toda a área do empreendimento.

A solicitação de informações pertinentes às diversas questões que passam pelo

crivo do Poder Legislativo é um dos instrumentos legítimos à disposição deste Poder

para o exercício de sua competência constitucional de fiscalizar e controlar os atos

emanados dos órgãos do Poder Executivo, em conformidade com o art. 62, XXXI, da
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Constituição  Mineira.  Nesse  sentido,  a  proposição  em  exame  visa  a  dar  ao

Parlamento informações atualizadas para que se atendam aos legítimos pleitos da

população  local  de  solução  para  os  casos  de  poluição  advindos  das  atividades

operacionais  do  empreendimento  mencionado.  Saliente-se,  finalmente,  a

competência da Mesa da Assembleia para encaminhar pedido de informação a órgão

da administração indireta, nos termos do art. 54, § 3º, da Constituição do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.721/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 25 de fevereiro de 2013.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio,  relator  -  José  Henrique  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Neider Moreira.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.817/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em foco, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável,  atendendo  a  requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia,  requer  à

Presidência da Assembleia seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar pedido

de informações, ao fim de cada ano civil, discriminadamente, sobre quais foram os

equipamentos, com os seus respectivos valores, adquiridos com a taxa de incêndio

criada pela Lei nº 14.938, de 2003.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 28/10/2011, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  foi  apresentada  em  reunião  da  Comissão  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, realizada para discutir a atuação do Corpo

de Bombeiros e dos demais órgãos responsáveis pelo combate a incêndios florestais

no Estado, tendo em vista o grande número de queimadas que vêm ocorrendo, e a

destinação  dos  recursos  arrecadados  por  meio  da  taxa  de  incêndio.  Conforme

disposto  na  Lei  nº  14.938,  a  base  financeira  desse  tributo  é  constituída  pelo

lançamento  e  cobrança  da  taxa  de  segurança  pública  decorrente  de  serviços
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prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais

A propósito dessa questão, conforme veiculado pelo boletim “Assembleia Informa”,

de  17/10/2011,  o  autor  da  proposição  informou,  na  reunião  acima  referida,  que

haviam sido arrecadados R$46 milhões com a taxa, em 2010, e que metade desse

valor  teria  retornado  para  o  caixa  único  do  Tesouro  estadual,  tendo  sido  gastos

efetivamente  apenas  R$3,5  milhões  com  a  aquisição  de  equipamentos.

Posicionando-se contrariamente a essas afirmações, o representante da Secretaria

de  Estado  da  Fazenda  alegou  haver  erros  em  informações  contidas  no  decreto

publicado pelo governo em 23 de agosto, os quais teriam sido corrigidos em 14 de

setembro,  e  afirmou  que  75%  dos  recursos  do  Corpo  de  Bombeiros  seriam

provenientes da referida taxa. Os representantes de entidades de defesa ambiental

convidados para a reunião manifestaram-se preocupados com a onda de incêndios

florestais  registrados  em  Minas  na  última  estação  seca,  apesar  da  afirmação  do

diretor  institucional  do  Corpo de Bombeiros  de  que a área atingida por  incêndios

havia diminuído em relação a 2010.

A  apresentação  da  proposição  em  tela  se  coaduna  com  a  competência

constitucional  do  Poder  Legislativo  de  fiscalizar  e  controlar  os  atos  do  Poder

Executivo, em conformidade com o art. 62, XXXI, da Constituição Estadual. Nesse

sentido,  informações  mais  detalhadas  sobre  as  questões  em  foco  certamente

contribuirão para que o Parlamento cumpra a sua competência na fiscalização e na

transparência  da  aplicação  dos  recursos  financeiros  nos  diversos  setores  de

abrangência das políticas públicas, inclusive no que concerne à melhor estruturação e

eficácia  das  unidades  de  combate  aos  incêndios,  em  especial  aos  incêndios

florestais.

Faz-se necessário, contudo, introduzir uma pequena modificação no requerimento,

pois, para o levantamento da informação solicitada, discriminada ano a ano a partir de

2004, deve-se estabelecer uma data limite para a prestação de esclarecimentos. A

instituição de obrigação permanente equipara-se à produção de norma legal, medida

incompatível  com  a  proposição  em  exame.  Para  viabilizar  essa  modificação,

formulamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Ressalta-se, finalmente, que cabe à Mesa da Assembleia, com fundamento no art.
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54, § 3º, da Constituição Estadual, encaminhar pedido de informação a dirigentes do

Corpo de Bombeiros.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.817/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  atendendo  a

requerimento do Deputado Rogério Correia aprovado na 17ª Reunião Extraordinária

de 20/10/2011, requer a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ao Corpo

de Bombeiros Militar pedido de informação sobre os equipamentos adquiridos com a

taxa de incêndio criada por meio da Lei nº 14.938, de 2003, relacionando-os, com

seus respectivos valores, ano a ano, de 2004 a 2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 25 de fevereiro de 2013.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Hely

Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.819/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  da  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  a

proposição em análise solicita seja encaminhado à Agência Reguladora de Serviços

de  Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento  Sanitário  do  Estado  de Minas  Gerais

pedido  de  informações  sobre  a  legalidade  da  cobrança  pelo  serviço  de  coleta  e

tratamento de esgoto no Município de São Joaquim de Bicas.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo” de 16/9/2011, vem a matéria à Mesa

da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, "c", do Regimento

Interno.

Fundamentação

Por  meio  da  proposição  em  análise,  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento  Sustentável  solicita  seja  encaminhado à  Agência  Reguladora  de
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Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário do Estado de Minas

Gerais pedido de informações sobre a legalidade da cobrança pelo serviço de coleta

e tratamento de esgoto no Município de São Joaquim de Bicas.

Adotado  pelo  constitucionalismo  pátrio,  o  princípio  da  separação  dos  Poderes

encontra  previsão  no  art.  2º  da  Constituição  da  República  e  constitui  um  dos

principais pilares do regime democrático, auxiliando, ainda, no combate ao abuso de

poder. Em decorrência desse princípio constitucional, a doutrina leciona que cada um

dos três Poderes tem funções típicas e atípicas.

No que tange ao Poder Legislativo, pacificou-se o entendimento de que são suas

funções precípuas as tarefas de legislar, ou seja, produzir normas gerais, abstratas,

imperativas  e  que  inovam  o  ordenamento  jurídico,  e  fiscalizar,  isto  é,  realizar  o

controle  administrativo  externo  dos  demais  Poderes.  Essa  última  função  é  que

fundamenta o pedido solicitado por meio da proposição em análise. Relativamente a

essa função fiscalizatória, a Constituição do Estado determina, em seu art. 54, § 3º,

que

"a Mesa da Assembleia poderá encaminhar pedido de informação a dirigente de

entidade da administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras

autoridades estaduais, e a recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a

prestação  de  informação  falsa  constituem  infração  administrativa,  sujeita  a

responsabilização".

A possibilidade de encaminhar pedido de informações a determinadas autoridades

foi deferida à Mesa da Assembleia a fim de instrumentalizá-la para o exercício do

controle administrativo dos órgãos da administração pública. A esse respeito, cumpre-

nos  dizer  que  a  Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e

Esgotamento Sanitário  do Estado de Minas Gerais -  Arsae-MG - está inserida na

estrutura organizacional do Poder Executivo Estadual.

Por fim, ressalta-se que o pedido de informações a autoridades é, antes de tudo,

um ato administrativo. Como tal,  para ter validade no mundo jurídico, devem seus

elementos coadunar-se com as exigências jurídicas pertinentes. Segundo leciona a

doutrina,  são  elementos  do  ato  administrativo  o  agente  competente,  a  forma,  o

motivo, o objeto e a finalidade.
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A motivação,  que  compõe  a  forma,  deve  estar  presente,  ainda  que  de  forma

sucinta, em todo e qualquer ato administrativo, sob pena de nulidade. Informou-se, no

requerimento, que o pedido em análise decorre de reunião de audiência pública na

qual debateu-se a implantação de Estação de Tratamento de Esgoto no Município de

São  Joaquim  de  Bicas.  Assim,  a  justificação,  embora  não  conste  do  corpo  do

requerimento,  pode ser  retirada das  notas  taquigráficas  da  citada  reunião.  Nessa

linha, a proposta em análise está suficientemente motivada e instruída de modo a

permitir  verificar sua pertinência em relação à atividade fiscalizatória  realizada por

esta Casa e, também, o atendimento a seus pressupostos jurídicos.

Conclusão

Ante o exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.819/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 25 de fevereiro de 2013.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de aplauso aos policiais militares lotados no 6º BPM e na 5ª M ESP que atuaram na

operação que culminou na apreensão de 21 bananas de dinamites, no Distrito de

Santa  Rita  do  Itueto,  na  região  de  Governador  Valadares  (Requerimento  nº

4.246/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso  aos  policiais  militares  lotados  na  118ª  Cia.  PM  Independente  que

atuaram na operação que culminou na apreensão de 93 tabletes de maconha, no

Município de Rio Casca (Requerimento nº 4.247/2013, da Comissão de Segurança

Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados na 204ª Cia. do 40º BPM que atuaram na

operação que  culminou  na  apreensão  de  bananas  de  dinamite,  drogas,  armas  e

munições,  além  de  um  arsenal  de  materiais  utilizados  para  o  tráfico  ilícito  de

entorpecentes, no Bairro Sônia, no Município de Ribeirão das Neves (Requerimento

nº 4.248/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados na 58ª Cia. do 35º BPM e no Gate que
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participaram da operação que culminou na prisão de um homem e na apreensão de

materiais explosivos, além de drogas, balança de precisão, dois radiocomunicadores

e uma réplica de pistola calibre 9mm, no Município de Santa Luzia (Requerimento nº

4.249/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados na 178º Cia. do 14º BPM que atuaram na

operação  que  culminou  na  apreensão  de  vários  explosivos  enterrados  em  um

matagal no Bairro Mangabeiras, no Município de Coronel Fabriciano (Requerimento

nº 4.250/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de  congratulações  com  o  Delegado  Cláudio  Utsch  Moreira  e  sua  equipe  pela

atuação  no  inquérito  policial  que  apurou  o  homicídio  de  Fábio  Pimentel  Fraiha

(Requerimento nº 4.251/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais civis lotados na 2ª Delegacia Especializada de Homicídios

que atuaram na operação denominada Tentáculos da Polícia Civil pelo trabalho que

culminou na prisão de 18 pessoas e na apreensão de drogas, armas e dinheiro no

Bairro Vila Formosa, nesta Capital  (Requerimento nº  4.252/2013,  da Comissão de

Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados na 2ª Cia. da Rotam, no 34º BPM e no

Batalhão de Rádio Patrulhamento Aéreo por coibirem assalto contra um policial militar

ocorrido no Bairro Glória, nesta Capital (Requerimento nº 4.253/2013, da Comissão

de Segurança Pública);

de  aplauso aos  policiais  militares  lotados na  2ª  Cia.  de  Missões Especiais  que

participaram da operação que culminou na prisão de um homem e na apreensão de

30  kg  de  maconha  e  uma  balança  de  precisão,  no  Município  de  Uberlândia

(Requerimento nº 4.254/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados na 18ª Cia. e na 20ª Cia. da PMMG que

atuaram na operação que culminou na prisão de dois homens e na apreensão de

"crack" e de cocaína na Rodovia MG-050, Km 400, no Município de São Sebastião do

Paraíso (Requerimento nº 4.255/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais que efetuaram a prisão do Sr.  Frederico Márcio Arbex,

acusado  de  diversos  crimes,  no  Município  de  Juiz  de  Fora  (Requerimento  nº

4.256/2013, da Comissão de Direitos Humanos).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 5 DE MARÇO DE 2013

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.858/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Direitos Humanos solicita à

Presidência da Assembleia  sejam encaminhados  à  Corregedoria da Secretaria  de

Desenvolvimento Social as notas taquigráficas da 58ª Reunião Extraordinária dessa

Comissão, os documentos que relatam denúncias de Agentes Penitenciários e pedido

de informações sobre os casos de assédio moral e violação de direitos fundamentais

neles relatados.

Após publicação no “Diário do Legislativo” de 5/11/2011, a matéria vem a este órgão

colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise tem como finalidade colher informações a respeito das

denúncias de assédio moral e violação de direitos fundamentais feitas por Agentes

Penitenciários  durante  a  58ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

A proposição encontra amparo no inciso X do art. 49 da Constituição da República,

o qual estabelece como competência do Poder Legislativo a fiscalização e o controle

dos atos do Poder Executivo, até mesmo daqueles advindos de sua administração

indireta. Conforma-se ainda com os arts.  73 e 74 da Constituição do Estado, que

atribuem ao Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da função administrativa do

Estado.  Já  o § 3º  do  art.  54 da Carta Mineira  autoriza a Mesa da Assembleia a

encaminhar  pedido de informação a autoridades estaduais,  incluindo dirigentes de

entidades da administração indireta, e a recusa, o não atendimento no prazo de 30

dias ou a prestação de informação falsa constituem infrações administrativas, sujeitas

a responsabilização.

Apoia-se também no art. 233, XII, do Regimento Interno, que trata do pedido de

informação às autoridades estaduais sobre fato sujeito a controle e fiscalização da
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Assembleia  Legislativa.  Portanto,  o  requerimento  em tela,  sem vício  de  iniciativa,

configura  legítima  atividade  da  Casa,  ostentando  típico  lastro  constitucional  e

regimental.

No que se refere ao mérito,  é possível depreender que o objetivo da Comissão

autora  é  obter  esclarecimentos  sobre  as  providências  tomadas  pelos  órgãos

responsáveis no tocante às denúncias de assédio moral apresentadas por Agentes

Penitenciários  em  audiência  pública  da  Comissão,  bem  como  acompanhar  os

eventuais procedimentos de apuração.

Sobre  o  assédio  moral  em  um  local  de  trabalho,  vale  lembrar  a  definição  da

pesquisadora Marie France Hirigoyen, que o entende como “toda e qualquer conduta

abusiva  que  se  manifesta  sobretudo  por  comportamento,  palavras,  atos,  gestos,

escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física

ou psíquica de uma pessoa, pôr em perigo seu emprego ou degradar o ambiente de

trabalho”.1 No mesmo sentido, Heinz Leymann, psicólogo do trabalho, compreende

como assédio moral “a deliberada degradação das condições de trabalho através do

estabelecimento de comunicações não éticas (abusivas) que se caracterizam pela

repetição por longo tempo de duração de um comportamento hostil que um superior

ou colega(s) desenvolve(m) contra um indivíduo que apresenta, como reação,  um

quadro de miséria física, psicológica e social duradoura”.2

Certo é que o assédio moral constitui  grave violação que atinge a dignidade da

pessoa humana,  desrespeitando fundamento da República expresso no art.  1º  da

Constituição Federal. Notório também é o aumento do número de denúncias sobre

esse  tipo  de  comportamento  entre  os  servidores  públicos,  com  sabida  incidência

sobre os profissionais do sistema prisional.

O  tema  é,  portanto,  de  manifesta  importância  e  tem  merecido  a  atenção  do

parlamento mineiro. De fato, a demanda pela extirpação do assédio moral sofrido por

Agentes  Penitenciários  é  apresentada  de  forma  reincidente  nesta  Casa,

especialmente  no  âmbito  das  Comissões  de  Direitos  Humanos  e  de  Segurança

Pública, as quais têm realizado várias audiências públicas a fim de discutir o assunto

e ouvir depoimentos, encaminhando inclusive pedidos de providências aos órgãos do

Poder Executivo com vistas a aplacar essa prática.
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Nessa  perspectiva,  cumpre  ressaltar,  além  das  reuniões  já  mencionadas,  a

promulgação da Lei Complementar nº 116, de 11/1/2011 - de iniciativa da ALMG -,

que dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral na administração pública

estadual. O referido diploma, em seu art. 3º, considera como assédio moral a conduta

de agente público que tenha por objetivo ou efeito degradar as condições de trabalho

de outro agente público, atentar contra seus direitos ou sua dignidade, comprometer

sua saúde física ou mental ou seu desenvolvimento profissional. Além de identificar

condutas que traduzem várias  modalidades de assédio moral,  a  referida lei  ainda

prevê que nenhum agente público pode ser punido, posto à disposição ou ser alvo de

medida discriminatória, direta ou indireta, notadamente em matéria de remuneração,

formação, lotação ou promoção, por haver se recusado a ceder à prática de assédio

moral ou por havê-la, em qualquer circunstância, testemunhado. Vai além, prevendo

ainda  as  formas  de  punição  ao  agente  público  pela  prática  do  assédio  moral  e

determinando a obrigação da Administração Pública de tomar as medidas preventivas

para  combater  esse  comportamento,  com  a  participação  de  representantes  das

entidades sindicais ou associativas dos servidores do órgão ou da entidade.

Especificamente  no  caso  em  estudo,  os  depoimentos  prestados  por  Agentes

Penitenciários - conforme declarações transcritas nas notas taquigráficas da reunião

que  originou  o  requerimento  sob  análise  -  versam  sobre  a  precariedade  das

condições de trabalho e a possível prática de assédio moral por meio de condutas

como mudanças aleatórias  de plantão, corte de horas trabalhadas,  interrupção de

recebimento de salários, ordens de afastamento injustificadas do local de trabalho,

vícios em procedimentos administrativos disciplinares e irregularidades em unidades

prisionais. Diante de tais alegações, justifica-se a preocupação da Comissão autora,

razão pela qual a proposição em epígrafe se apresenta apropriada, tendo em vista

que propiciará o acesso desta Casa a informações sobre o cabimento das denúncias

e eventuais apurações, de forma a atender a demanda trazida pelos profissionais do

sistema de segurança.

No  entanto,  o  encaminhamento  do  pedido  de  informações  sobre  os  casos  de

assédio moral sofridos por Agentes Penitenciários à Corregedoria da Secretaria de

Estado de Desenvolvimento Social - Sedese - não nos parece razoável, sendo mais
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apropriado,  a  nosso sentir,  o  encaminhamento  à Secretaria  de  Estado de Defesa

Social - Seds. Essa alteração se justifica pelo fato de os citados profissionais estarem

lotados na Seds, cabendo ainda a apuração das condutas inerentes ao assédio moral

sofrido pelos Agentes à Corregedoria do referido órgão.

Diante  do  exposto,  pela  notória  relevância  do  tema,  consideramos  legítima  a

proposição na forma do substitutivo apresentado ao final deste parecer, uma vez que

as  informações  buscadas  são  relevantes  para  o  exercício  das  atribuições  de

fiscalização e controle constitucionalmente previstas para o Poder Legislativo.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.858/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Direitos Humanos requer a V. Exa., nos termos regimentais, sejam

encaminhados  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social  -  Seds  -  as  notas

taquigráficas  da  58ª  Reunião  Extraordinária  desta  Comissão,  os  documentos  que

relatam denúncias de Agentes Penitenciários, e pedido de informação sobre os casos

de assédio moral e de violação de direitos fundamentais narrados, especialmente no

que concerne às providências tomadas, à eventual instauração de procedimentos de

apuração e aos resultados obtidos.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 25 de fevereiro de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Hely

Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira.
1 Neto,  Manoel  Jorge  e  Silva.  Assédio  Moral,  Saúde  Mental  do  Trabalhador  e

Atuação  do  Ministério  Público  do  Trabalho.  Disponível  em

http://www.prt18.mpt.gov.br/eventos/2004/saude_mental/anais/artigos/11.pdf (consulta

em 2/3/2012).
2 Zimmermann, Silvia Maria, e outras. O Assédio Moral e o Mundo do Trabalho.

Disponível em http://www.prt12.mpt.gov.br/prt/ambiente/arquivos/assedio_moral

texto.pdf (consulta em 2/3/2012).
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.898/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria  da  Comissão  de Direitos  Humanos,  a  proposição  em  tela  solicita  à

Presidência da ALMG seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil  e ao Comando-

Geral da Polícia Militar pedido de informações sobre o andamento das investigações

acerca de mortes  e ameaças que têm vitimado servidores da área de segurança

pública do Estado.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/11/2011,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

Por meio da proposição em análise, a Comissão de Direitos Humanos requer sejam

enviados ofícios  à  Chefia  da  Polícia Civil  e  ao  Comando-Geral  da  Polícia  Militar,

solicitando  que  encaminhem  a  esta  Casa  informações  sobre  o  andamento  das

investigações relativas às mortes e ameaças que vêm vitimando os servidores da

área de segurança pública do Estado mencionados em lista anexa.

Antes  de  nos aprofundarmos  propriamente  na  análise do  mérito  da  proposição,

cumpre  ressaltar,  a  título  de  consideração  preliminar,  sua  procedência  jurídica  e

normativa. Nesse sentido, o art. 54, § 3º, da Constituição de Minas Gerais assegura à

ALMG a prerrogativa de “encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da

administração indireta, ao Comandante-Geral da Polícia Militar e a outras autoridades

estaduais”, e a “recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação

de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização”.

Ademais, também está prevista a competência do Poder Legislativo de fiscalizar e

controlar os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta, no art.

49, X, da Constituição Federal e nos arts. 73 e 74 da Constituição Estadual. Nestes

últimos, tal competência pode ser inclusive interpretada como dever, na medida em

que esse controle externo baseia-se no direito da sociedade a um “governo honesto,

obediente à lei e eficaz” (“caput” do art. 73).

Em  face  dessas  considerações,  as  quais  fundamentam  a  legitimidade  e  a
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legalidade da proposição em tela, passamos à análise de seu mérito, sob a ótica da

motivação suficiente e da finalidade específica que a justificam.

O requerimento em comento parte dos debates ocorridos durante a 58ª Reunião

Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  desta  Casa,  realizada  em

20/10/2011,  uma  audiência  pública  cuja  finalidade  era  exatamente  obter

esclarecimentos sobre o andamento das investigações acerca dos assassinatos de

Agentes de Segurança Penitenciários, policiais civis e policiais e bombeiros militares

ocorridos em Minas Gerais. Dela participaram vários convidados, representantes de

diversas instituições de classe dessas categorias bem como do Poder Executivo do

Estado. Ao longo das discussões, destacou-se que, nos últimos anos, o número de

mortes desses profissionais, fora do índice de letalidade das ações policiais, pode ser

considerado  alarmante:  cerca  de  150,  entre  2003 e  a  data  da  referida  audiência

pública, segundo levantamento então entregue pelo Deputado Sargento Rodrigues.

Foi também dito, por alguns, que os resultados das investigações sobre esses crimes

são  praticamente  inexistentes.  Além  disso,  outros  ressaltaram  a  importância  do

debate acerca do tema.

Outro tópico bastante comentado durante essa audiência foi o Projeto de Lei nº

1.353/2011, em tramitação nesta Casa, que “dispõe sobre a proteção, o auxílio e a

assistência aos policiais e bombeiros militares, policiais civis e agentes penitenciários

do Estado”. “Grosso modo”, essa proposição visa obrigar o poder público a instituir

um programa estadual que proteja, auxilie e preste assistência aos servidores da área

de segurança pública de Minas Gerais  expostos a ameaça ou risco à integridade

física em virtude do desempenho de suas atividades funcionais e/ou do lugar onde

residem.  Os  participantes  do  evento  reafirmaram  a  relevância  do  projeto  e  a

necessidade de que ele seja aprovado e implementado o quanto antes, diante da

situação dos servidores da área de segurança pública ali comentada. Vale ressaltar

que o referido projeto de lei foi aprovado no 1º turno, em 16/12/2011, na forma do

Substitutivo  nº  1,  o qual,  entre outras  alterações,  inclui  os  agentes de segurança

socioeducativos no rol dos servidores a serem contemplados por essa proposição.

Sem embargo, pode-se afirmar que a matéria se reveste de inegável importância.

De fato, é possível observar que os servidores da área da defesa social estão sujeitos
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a  riscos  adicionais  na  suas  atividades  cotidianas,  na  medida  em  que  o  regular

exercício de suas funções implica o confronto com interesses de indivíduos e grupos

que  habitualmente  atuam  à  margem  da  lei  e  em  conflito  com  os  interesses  da

sociedade, valendo-se, não raras vezes, da ameaça e da violência como estratégia

de conduta, seja para alcançar seus objetivos, seja por mera vingança. Consigne-se

que uma das formas mais simples e eficazes de atingir esse servidor é alcançá-lo, ou

a seus familiares, fora do ambiente profissional.

A proteção ao servidor ameaçado é, assim, corolário necessário de suas atividades

funcionais,  pois  essas  não  podem  ocorrer  com  eficiência  sem  o  resguardo

proporcionado  pelas  medidas  protetivas.  Não  se  trata,  portanto,  de  atribuição  de

qualquer regalia  ou privilégio a certas classes de servidores, mas de implementar

mecanismos tendentes a aperfeiçoar o serviço público. Da mesma forma, deve-se

considerar  o  esclarecimento  de  crimes  cometidos  contra  servidores  da  área  de

segurança pública, na medida em que, uma vez não tendo sido possível assegurar-

lhes a proteção no momento devido, deve-se garantir bem-estar, amparo e conforto a

seus familiares bem como a prevenção a futuros delitos dessa natureza, mediante a

identificação e a punição adequada dos autores desses crimes.

Além  disso,  não  obstante  a  relevância  do  tema  “per  se”,  dadas  as  questões

intrínsecas  da  defesa  e  da  estabilidade  sociais  que  ele  abarca,  a  elucidação  de

crimes, de modo geral e em particular dos cometidos contra a vida, como é o caso de

homicídios, é considerada matéria central na área da segurança pública, figurando,

inclusive, entre seus principais indicadores.

Considerando  tais  justificativas,  evidenciam-se  a  relevância,  a  motivação  e  a

finalidade do requerimento em tela, não apenas como exercício da prerrogativa de

fiscalização  e  controle  da  ALMG  mas  também  com  a  finalidade  de,  em  última

instância, viabilizar o direito da sociedade a um governo eficaz, como determina o

“caput” do art. 73 da Constituição Estadual.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.898/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 25 de fevereiro de 2013.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo
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Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Júnior.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.911/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição  em  análise,  o  Deputado  Marques  Abreu  requer  seja

encaminhado ofício à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e

de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG - solicitando que

informe  quais  são  os  projetos  em  execução  pela  Copasa-MG  relacionados  à

recuperação e ao monitoramento da Lagoa da Pampulha, o montante e a fonte dos

investimentos previstos, bem como a fase atual das obras.

O  requerimento  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/11/2011  e

encaminhado à apreciação deste órgão colegiado, ao qual compete sobre ele emitir

parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Em sua justificação, o autor esclarece que a proposição em comento se originou de

mensagem  eletrônica  enviada  pelo  Sr.  Jean  Silva  Lemes,  na  qual  se  cobra  o

monitoramento das ações governamentais em relação à recuperação da Lagoa da

Pampulha. É oportuno esclarecer que o autor também apresentou o Requerimento nº

646/2011, no qual se solicitam as mesmas informações à Copasa-MG.

A Arsae-MG integra a estrutura institucional do Estado, estando organizada sob a

forma  de  autarquia  especial  e  vinculada  ao  sistema da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru. Em síntese, a Arsae-MG tem as

seguintes atribuições: regulamentar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de

abastecimento de água e de esgotamento sanitário dos Municípios atendidos pela

Copasa-MG  e  pela  Copanor,  assim  como  dos  Municípios  situados  em  Região

Metropolitana; editar normas  técnicas, econômicas, contábeis e sociais, incluindo o

regime tarifário, para a prestação de serviços públicos de abastecimento de água e

de  esgotamento  sanitário  em  Minas  Gerais;  fiscalizar  o  cumprimento,  pelas

concessionárias, pelos usuários e pelo poder concedente, das normas traçadas para

a  prestação  dos  serviços,  zelando  pela  observância  dos  direitos,  deveres  e

obrigações das três partes; orientar os interessados sobre a aplicação das normas.
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Por se tratar de assunto altamente relevante para a população da Capital e em

razão de as obras em execução serem relacionadas ao esgotamento sanitário dos

Municípios situados na Região Metropolitana de Belo Horizonte e abrangidos pela

Bacia da Pampulha, entendemos que a matéria deve ser encaminhada à Arsae-MG

para que essa Agência preste mais esclarecimentos sobre o tema, podendo ou não

referendar  as  informações  a  serem  prestadas  pela  Copasa-MG,  em  resposta  à

solicitação feita anteriormente por esta Casa.

Em relação à iniciativa, a proposição encontra amparo na Constituição Estadual,

cujo art. 54, § 3º, determina que a Mesa da Assembleia poderá encaminhar pedido de

informação a dirigente de entidade da administração indireta, e a recusa, ou o não

atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa constituem

infração administrativa, sujeita a responsabilização. O Regimento Interno da Casa,

por  sua vez,  dispõe, no inciso III  do art.  46,  que é direito do Deputado, uma vez

empossado,  encaminhar,  por  meio  da  Mesa  da  Assembleia,  pedido  escrito  de

informação.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.911/2011 na

forma originalmente proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 25 de fevereiro de 2013.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Hely

Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.917/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Na proposição em tela, a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

solicita ao Presidente da Assembleia seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Fazenda pedido de informações sobre o débito do Estado com a empresa Sitran -

Sinalização de Trânsito Industrial Ltda.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo”, em 25/11/2011, vem a matéria à

Mesa  da  Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do

Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em análise solicita o envio à Secretaria de Estado de Fazenda de

pedido de informações sobre o débito do Estado com a empresa Sitran - Sinalização

de Trânsito Industrial Ltda.

Com respeito à iniciativa, o requerimento está respaldado pelo art.  54,  § 2º,  da

Constituição  Estadual,  que  estabelece  que  a  Assembleia  Legislativa  tem  a

prerrogativa  de  encaminhar,  por  meio  de  sua  Mesa,  pedido  de  informação  a

Secretário de Estado e que sua recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias ou a

prestação  de  informação  falsa  importam  em  crime  de  responsabilidade.

Consideramos, portanto, não haver óbice jurídico ao encaminhamento da matéria.

De  acordo  com  o  art.  62,  XXXI,  da  Carta  Estadual,  é  competência  do  Poder

Legislativo fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo e de sua administração

indireta. Outrossim, o art. 74 da Constituição do Estado determina que a fiscalização

contábil,  financeira,  orçamentária,  operacional  e  patrimonial  do  Estado  e  das

entidades da administração indireta é exercida pela Assembleia Legislativa, mediante

controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder e entidade.

A pretensão de se  obter  informação acerca  de  um débito  do  Estado com uma

empresa  também  encontra  amparo  no  princípio  da  publicidade  dos  atos

administrativos,  previsto  no  art.  37  da  Constituição  Federal,  o  qual,  por  sua  vez,

decorre do parágrafo único do art. 2º do referido Diploma, que dispõe que “todo o

poder  emana  do  povo,  que  o  exerce  por  meio  de  representantes  eleitos  ou

diretamente, nos termos da Constituição”.

Pelas razões enumeradas, entendemos ser pertinente o requerimento em apreço.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.917/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 25 de fevereiro de 2013.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio,  relator  -  José  Henrique  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.966/2011

Mesa da Assembleia

Relatório
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Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  a  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização solicita ao Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ao

Conselho  Estadual  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana  pedido  de

informações  sobre  as  perspectivas  de  retomada  dos  trens  urbanos  na  Região

Metropolitana de Belo Horizonte -  RMBH -,  conforme proposta apresentada na 3ª

Conferência  Metropolitana  da  RMBH,  bem  como  sobre  o  planejamento  de

investimentos nesses trens em áreas de elevada concentração populacional, como

Uberlândia e Pontal, no Triângulo, assim como no restante dessa região e na do Alto

Paranaíba.

O  requerimento  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/12/2011  e

encaminhado à apreciação deste órgão colegiado, ao qual cumpre sobre ele emitir

parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O requerimento em exame é um desdobramento da audiência pública realizada

pela  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  em  24/11/2011,  com  a

finalidade de debater a modernização e a expansão do transporte metroviário  em

Belo Horizonte e região metropolitana, conforme anúncio feito, em setembro de 2011,

pela Presidência da República, envolvendo recursos federais, estaduais e municipais.

O transporte público em trens urbanos é reconhecidamente uma das modalidades

mais eficientes para transporte de massa e tem sido apontado como uma solução

para  melhoria  da  mobilidade  urbana,  principalmente  nos  grandes  centros  e  nas

regiões com alta concentração demográfica.

A possibilidade de solicitar informações a determinadas autoridades foi conferida a

este Poder a fim de instrumentalizá-lo para o exercício da fiscalização, do controle e

da avaliação das políticas públicas implementadas pelo Estado. De acordo com o § 3º

do art. 54 da Constituição do Estado, a Mesa da Assembleia tem a prerrogativa de

encaminhar a dirigente de entidade da administração indireta e a outras autoridades

estaduais pedido escrito de informação, e a recusa, ou o não atendimento no prazo

de trinta dias, ou a prestação de informação falsa constituem infração administrativa,

sujeita a responsabilização. Nesse mesmo sentido, o art. 100 do Regimento Interno

da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  assegura  a  competência  de  suas
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comissões para encaminhar tais pedidos de informação por intermédio da Mesa.

Dessa forma,  configura-se como legítimo o pedido  de informações cujo envio é

solicitado no requerimento em análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 1.966/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 25 de fevereiro de 2013.

Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - José Henrique - Hely Tarqüínio -

Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.967/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, por intermédio da proposição

em análise, requer à Presidência da Assembleia seja encaminhado à Diretoria-Geral

do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG - pedido de informações

sobre as terras devolutas do Estado, com envio da relação de todas elas.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 1º/12/2011, vem a matéria à Mesa

da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em apreço solicita o encaminhamento de ofício ao Diretor-Geral do

Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG - pedindo informações sobre

as terras devolutas do Estado, com o envio da relação de todas elas, em decorrência

de requerimento apresentado pelo Deputado Rogério Correia, em reunião realizada

em 19/10/2011.

Cabe ressaltar que a proposição em exame encontra respaldo no § 3º do art. 54 da

Constituição do Estado, que assegura à Mesa da Assembleia o poder de encaminhar

pedido de informação a dirigentes de entidade da administração indireta. Segundo

esse  dispositivo,  o  não  atendimento  no  prazo  de  30  dias  ou  a  prestação  de

informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

Ademais, o art. 74 da Carta mineira atribui à Assembleia Legislativa a prerrogativa

de exercer, por meio de controle externo, a fiscalização patrimonial do Estado e das



189
____________________________________________________________________________

entidades da administração indireta.

Por  essas  razões,  entendemos  que  a  solicitação  deve  ser  encaminhada  à

autoridade  destinatária,  tendo  em  vista  que  as  informações  requeridas  são  do

interesse dos parlamentares que compõem a Comissão de Política Agropecuária e

Agroindustrial desta Casa, auxiliando-os no exercício da representação e das demais

prerrogativas do Poder Legislativo.

Conclusão

Tendo  em  vista  o  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Requerimento  nº

1.967/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 25 de fevereiro de 2013.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.802/2013

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, a proposição em epígrafe altera a Resolução nº

5.176, de 6/11/97, que contém o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 28/2/2013, foi  a proposição distribuída a

esta Mesa para receber parecer, nos termos do art. 195, combinado com o art. 79,

inciso VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Complexidade,  interdisciplinaridade e dinamismo são comprovadamente algumas

das características marcantes no processo de planejamento e de implementação de

políticas  públicas  nos  tempos  atuais.  Nos  países  onde  prevalece  a  democracia

representativa, compete ao Poder Legislativo assumir o papel central na elaboração

do ordenamento jurídico que delimita o contexto legítimo de atuação dos agentes

públicos e dos atores privados envolvidos na implementação dessas políticas. Cabe

também  o  Legislativo  acompanhar  as  atividades  dos  demais  agentes  públicos,

zelando para que a sua atuação seja efetiva, condizente com os objetivos previstos e

também para que seja assegurado o amplo respeito aos direitos individuais e sociais.
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Para bem cumprir o seu papel nesse processo, o Poder Legislativo deve estar bem

preparado tecnicamente e deve ser capaz de produzir e de analisar de forma crítica

um grande conjunto de informações. No contexto moderno de elaboração legislativa,

permeado pelas características já mencionadas neste parecer, são indispensáveis a

criação e o fortalecimento de comissões especializadas, que coletam e analisam as

informações  técnicas  relacionadas  com  as  matérias  de  sua  competência,  que

promovem a interlocução com setores da sociedade civil e que, com por meio das

informações  por  elas  produzidas,  contribuem  para  a  tomada  de  decisões  pelo

conjunto  do  corpo  de  parlamentares.  Dessa  forma,  reforça-se  o  conteúdo

informacional que deve acompanhar o processo decisório no interior do parlamento.

A proposta de criação da comissão permanente de prevenção e combate ao uso do

“crack” e outra drogas deve ser vista como um bom exemplo de resposta institucional

da Assembleia de Minas a um problema que se percebe ser cada vez mais agudo na

sociedade brasileira atual. A partir da percepção, por parte do Legislativo mineiro, de

que tanto as ações de prevenção e de combate ao uso de drogas quanto as voltadas

para a recuperação e para a reinserção social de dependentes químicos integram um

amplo  conjunto  de  políticas  públicas  de  importância  fundamental,  que  são

merecedoras  de  acompanhamento  constante  por  parte  da  Assembleia,  foi

inicialmente constituída, em março de 2012, Comissão Especial para, no prazo de 60

dias, proceder a estudos para o enfrentamento do problema do “crack” no Estado.

No decorrer do ano de 2012, a Comissão Especial realizou dezenas de reuniões

ordinárias e extraordinárias, visitou órgãos e entidades especializadas no Brasil e no

exterior e ouviu diversos especialistas e cidadãos envolvidos no grave problema do

consumo de drogas, que segundo dados do Censo Geográfico de 2010, afeta cerca

de um milhão e duzentas mil pessoas, das quais grande parte começa a consumir

substâncias entorpecentes a partir dos 13 anos de idade.

No seu relatório final, aprovado em 19 de dezembro de 2012, a Comissão Especial,

como primeira conclusão, recomenda que seja criada a Comissão Permanente para o

Enfrentamento do Crack e Outras Drogas, no âmbito da ALMG, para dar continuidade

aos estudos daquela comissão e acompanhar a implementação das políticas afetas

ao tema.
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Assim,  nota-se  claramente  que  a  apresentação  do  Projeto  de  Resolução  n.º

3.802/2013 é o resultado de um processo amplo e democrático e de um profundo de

exame do tema, que foi objeto de estudos e debates no decorrer de todo o ano de

2012. Assim sendo, conclui-se que a alteração no Regimento Interno da Assembleia,

por  meio  da  proposição  em  análise,  apresentado  pela  Mesa  da  Assembleia

Legislativa no exercício de competência privativa que lhe é atribuída na Constituição

do Estado e no Regimento Interno, é pertinente e merece ser aprovada.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.802/2013

no 1º turno, na forma proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 4 de março de 2013.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Neider Moreira.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2013

ATAS

ATA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2012

Às  14h44min  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Fred  Costa

(substituindo  o  Deputado  Célio  Moreira,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR)  e

Rômulo Viegas (substituindo o Deputado Anselmo José Domingos, por indicação da

Liderança do BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Rômulo Viegas, declara aberta a reunião e, nos termos do

inciso III  do  art.  120 do Regimento  Interno,  dispensa a  leitura da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater a construção do

Complexo  Viário  Barão-Raja  em  Belo  Horizonte.  A  Presidência  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir  a Sra.  Maria Geralda de Castro Bahia,

Chefe do Departamento de Projetos de Infraestrutura, representando o Sr. José Lauro

Nogueira Terror,  Secretário  Municipal  de Obras e Infraestrutura e Superintendente

Interino da Sudecap, e os Srs. Diego Andrade, Deputado Federal; Harley Leonardo de

Andrade Carvalho, Secretário Municipal de Administração Regional Municipal Centro-

Sul de Belo Horizonte; Pier Giorgio Senesi Filho, Secretário Municipal de Serviços

Urbanos, representando o Sr. Josué Costa Valadão, Secretário Municipal de Governo;

e  Rogério  Carvalho  Silva,  Gerente  de  Coordenação  da  Mobilidade  Urbana,

representando o Sr.  Ramon Victor  Cesar,  Diretor-Presidente da BHTrans, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Fred  Costa,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Os Requerimentos nºs: 3.854, 3.871, 3.986, 3.987, 4.004,

4.095, 4.096 e 4.105/2012 não foram apreciados por falta de quórum. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta Comissão.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Rômulo Viegas, Presidente - Fred Costa.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/2/2013

Às 10h8min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio  Moreira,

Duarte  Bechir  e  Rômulo  Veneroso,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir,  dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A

seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Sr. Adriano

Magalhães  Chaves,  Secretario  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável, publicado no “Diário do Legislativo” de 8/2/2013; e do Sr. Júlio César dos

Santos Esteves, Secretário de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais em

exercício, publicados no “Diário do Legislativo” de 8 e 16/2/2013. Passa-se à 2ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimentos  nº  4.139/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. A Presidência

recebe requerimento do Deputado Fred Costa em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

para  discutir  os  "lixões"  existentes  na  Capital  e  o  descarte  irregular  de  diversos

materiais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Célio Moreira, Presidente - Duarte Bechir - Sávio Souza Cruz.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/2/2013

Às  14h12min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues,  Cabo  Júlio  e  Leonardo  Moreira,  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado João Leite,

declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira

reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger  o

Presidente e o Vice-Presidente.  A seguir,  determina a distribuição das cédulas  de

votação aos Deputados e convida o Deputado Sargento Rodrigues para atuar como

escrutinador. Apurados os votos, verifica-se a eleição do Deputado João Leite para

Presidente  e  do  Deputado Sargento  Rodrigues  para  Vice-Presidente,  ambos  com

quatro  votos.  O  Presidente  “ad  hoc”  proclama  o  resultado  da  eleição,  declara

empossado como Vice-Presidente  o  Deputado  Sargento  Rodrigues  e  passa-lhe  a

palavra.  O  Deputado  Sargento  Rodrigues  declara  empossado  como Presidente  o

Deputado João Leite e passa-lhe a direção dos trabalhos. Em seguida, é fixado o dia

e  horário  das  reuniões  ordinárias  para  as  terças-feiras,  às  9  horas.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

João Leite,  Presidente -  Sargento Rodrigues -  Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/2/2013

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Anselmo José Domingos, Celinho do Sinttrocel, Gustavo Valadares e Paulo Guedes,

membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Duilio de

Castro. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Ivair Nogueira,

declara aberta a reunião. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o

Presidente e o Vice-Presidente, determina a distribuição das cédulas de votação e
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convida o Deputado Gustavo Valadares para atuar como escrutinador. Procedendo-se

à apuração dos votos, verifica-se a eleição, por unanimidade, dos Deputados Ivair

Nogueira e Celinho do Sinttrocel para os cargos de Presidente e Vice-Presidente,

respectivamente. O dia e o horário das reuniões ordinárias são fixados para terça-

feira,  às  10  horas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Ivair Nogueira, Presidente - Gustavo Valadares - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/2/2013

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Leonídio Bouças, André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva e Juarez Távora, membros da

supracitada Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Hely  Tarqüínio  e

Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado

Dalmo Ribeiro, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se

tratar da 1ª Reunião da Comissão na 3ª Sessão Legislativa. A Presidência informa

que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente.  A seguir,

determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida

o Deputado Leonídio Bouças para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são

proclamados  eleitos  para  Presidente  o  Deputado  Sebastião  Costa  e  para  Vice-

Presidente o Deputado Leonídio Bouças, ambos por unanimidade. O Presidente “ad

hoc”  empossa  o  Presidente  eleito,  Deputado  Sebastião  Costa,  que  assume  os

trabalhos  e  empossa  o  Vice-Presidente,  Deputado  Leonídio  Bouças.  Ouvidos  os

parlamentares, o Presidente fixa o horário das reuniões ordinárias para as terças-

feiras,  às  10  horas.  Cumprida  a  finalidade  da reunião,  a Presidência  agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Henrique - André Quintão -

Leonídio Bouças.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

- O Sr. Presidente, na 8ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura, leu a seguinte decisão da Mesa:

“DECISÃO DA MESA

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 74 do Regimento Interno, e considerando:

a complexidade do projeto empreendido pelo Estado para a realização da Copa do

Mundo da FIFA Brasil 2014 e da Copa das Confederações da FIFA Brasil 2013;

o caráter interdisciplinar das ações necessárias à adequação de recursos físicos e

humanos da infraestrutura estatal;

e  a  necessidade  de  se  adotar  tratamento  unificado  do  tema  no  âmbito  da

Assembleia Legislativa,

DECIDE:

Art.  1º  -  Fica criada a Comissão Extraordinária da Copa do Mundo destinada a

acompanhar a preparação e a execução das ações previstas pelo governo do Estado

para  a  realização  da  Copa  do  Mundo  da  FIFA  Brasil  2014  e  da  Copa  das

Confederações da FIFA Brasil 2013.

Art.  2º  -  A Comissão Extraordinária  da  Copa do Mundo,  com vigência  na  atual

Legislatura, tem a seguinte composição:

Efetivo Suplente

Dep. Tenente Lúcio (PDT) Dep. Gustavo Perrella (PDT)

Dep. Mário Henrique Caixa (PCdoB) Dep. Marques Abreu (PTB)

Dep. Tadeu Martins Leite (PMDB) Dep. Vanderlei Miranda (PMDB)

Dep. Fábio Cherem (PSD) Dep. Hélio Gomes (PSD)

Dep. Bonifácio Mourão (PSDB) Dep. João Leite (PSDB)

Parágrafo único - Ficam designados os Deputados Tenente Lúcio e Mário Henrique

Caixa,  respectivamente,  como  Presidente  e  Vice-Presidente  da  Comissão

Extraordinária da Copa do Mundo.

Art. 3º - A Comissão Extraordinária desenvolverá suas atribuições em sintonia com

as Comissões de Esporte, Lazer e Juventude, de Transporte, Comunicação e Obras



198
____________________________________________________________________________

Públicas e de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo, inclusive por meio de

ações conjuntas.

Art. 4º - A Comissão Extraordinária apresentará à Mesa da Assembleia relatório de

suas atividades.

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

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 5 de março de 2013.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, 1º-Vice-Presidente - Hely Tarqüínio, 2º-

Vice-Presidente  -  Adelmo Carneiro  Leão,  3º-Vice-Presidente  -  Neider  Moreira,  2º-

Secretário - Alencar da Silveira Jr., 3º-Secretário.”

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.239/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a ONG Veredas de Minas, com sede no Município de Sabará.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  12/6/2012 e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.239/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

ONG Veredas de Minas, com sede no Município de Sabará.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  (alterado  em  12/12/2012)
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determina, no art. 26, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente

será  destinado  a  entidade  congênere;  e,  no  art.  29,  que  as  atividades  de  seus

Diretores,  Conselheiros,  associados,  instituidores,  benfeitores  ou  equivalentes  não

serão remuneradas.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.239/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.349/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade  pública  o  Instituto  Marília  de  Dirceu,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/8/2012  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.349/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Marília de Dirceu, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.
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Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição (alterado em 19/10/2012), o § 1º

do art. 11 veda a remuneração de seus diretores e conselheiros; e o art. 29 determina

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade qualificada nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999,

que dispõe sobre a  qualificação de pessoas jurídicas de direito  privado,  sem fins

lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, que tenha, de

preferência, o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.349/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Luiz Henrique,  relator -  André Quintão -  Leonídio

Bouças - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.636/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Esportiva Juatubense Escola de Futebol, com sede no

Município de Juatuba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/12/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.636/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Esportiva  Juatubense  Escola  de  Futebol,  com  sede  no  Município  de

Juatuba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 64, parágrafo

único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado

a  entidade  congênere,  legalmente  constituída  no  Estado  e  detentora  do  título  de

utilidade pública estadual;  e,  no art.  74, que seus Diretores,  Conselheiros, sócios,

instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remunerados, a qualquer título ou

de qualquer forma.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.636/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  André Quintão, relator  -  Luiz Henrique -  Leonídio

Bouças - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.637/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Liga Esportiva Eclética de Juatuba, com sede no Município de

Juatuba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/12/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.637/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Liga Esportiva Eclética de Juatuba, com sede no Município de Juatuba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam
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declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 4º veda a remuneração de

seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes; e

a alínea “c” do art. 17 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  legalmente  constituída  no

Estado e detentora do título de utilidade pública estadual.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.637/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Leonídio  Bouças  -  Luiz

Henrique - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.650/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Apicultores de Aricanduva - Apiari -, com sede no

Município de Aricanduva.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/12/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.650/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Apicultores  de  Aricanduva  -  Apiari  -,  com  sede  no  Município  de
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Aricanduva.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  35,  que as

atividades  de  seus  dirigentes,  Conselheiros,  sócios,  instituidores,  benfeitores  e

equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer

lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art. 40, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.650/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  André Quintão, relator  -  Luiz Henrique -  Leonídio

Bouças - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.651/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Juazeiro - APPRJ

-, com sede no Município de Aricanduva.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/12/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.651/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Juazeiro - APPRJ -, com sede no

Município de Aricanduva.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 30 veda a remuneração de

seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 35, parágrafo único, determina

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de

Assistência Social ou em outro órgão público.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.651/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  André Quintão, relator  -  Luiz Henrique -  Leonídio

Bouças - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.500/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Henrique, o Projeto de Lei nº 1.500/2011 “dispõe

sobre o controle e o registro de documentos pessoais apresentados em portarias de

prédios de habitação, edificações comerciais e de serviços e dá outras providências”.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo
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nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer

quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XV,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame objetiva instituir normas para o controle e o registro de

documentos pessoais apresentados em portarias de edifícios em geral. Uma análise

detida revela também que o projeto pretende regulamentar aspectos da atividade de

segurança privada, prevendo, nos arts. 1º ao 4º, normas estaduais para o serviço de

segurança privada, instituindo seus objetivos, discriminando serviços que não podem

receber tal caracterização e estabelecendo proibições para alguns tipos de atividades

de segurança privada. O art. 5º prevê que, quando o documento de identidade for

indispensável para a entrada de pessoas nos edifícios que especifica, serão seus

dados anotados no ato e devolvido o documento imediatamente ao interessado. O

art.  6º  prevê  que  a  retenção  de  qualquer  documento  pessoal  é  considerada

contravenção  penal.  Já  o  art.  7º  estabelece  que  toda  ocorrência  dentro  das

instalações físicas das edificações comerciais e de serviços deverá ser comunicada

imediatamente à autoridade policial  pertinente.  Por último, a proposição prevê um

prazo de até 90 dias para regulamentação da lei pelo Poder Executivo.

O tema de que trata  a proposição é regulamentado em nível  nacional  pela  Lei

Federal  nº  7.102,  de  20/6/83.  Nessa  lei,  são  estabelecidos  parâmetros  para  o

funcionamento de empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de

transportes  de  valores.  A  legislação  permite  às  empresas  especializadas  em

prestação  de  serviços  de  segurança  prestar  atividades  de  segurança  privada  a

pessoas,  a  estabelecimentos  comerciais,  industriais,  de  prestação  de  serviços  e

residências, a entidades sem fins lucrativos e a órgãos e empresas públicas.

Quanto  ao  controle  e  ao  registro  de  documentos  pessoais  apresentados  em

portarias de edifícios, a Lei Federal nº 5.553, de 1968, proíbe a retenção de qualquer

documento  de  identificação  pessoal  e  estabelece  que,  quando  indispensável  a

apresentação de documento  de  identidade  para  a  entrada  de pessoa em  órgãos

públicos ou particulares, serão seus dados anotados no ato e devolvido o documento

imediatamente ao interessado.
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Como bem  salientou  a  Comissão  de  Constituição e  Justiça  em  seu  parecer,  a

proposição contém vícios jurídicos de constitucionalidade, pois a disciplina legal da

atividade de segurança privada é de competência da União. De maneira a sanar os

vícios presentes na proposição, a aludida Comissão propôs o Substitutivo nº 1, que

reconfigura  o  projeto,  estabelecendo  que  a  segurança  privada  nas  portarias  de

prédios residenciais, edificações comerciais e de serviços destina-se exclusivamente

a  prevenir  o  cometimento  de  ilícitos,  ficando  proibido  tirar  cópia  de  documentos

pessoais por meio de qualquer equipamento tecnológico. Além disso, o substitutivo

prevê penalidades para os casos de descumprimento do disposto na lei.

Importante  ressaltar  a  existência  da  Lei  nº  15.435,  de  2005,  que  disciplina  a

utilização de câmeras de vídeo para fins de segurança no Estado, tema vinculado ao

assunto tratado na proposição, tendo em vista o uso disseminado de câmeras de

vídeo em portarias e em outras dependências de edifícios públicos e particulares.

Essa lei, que ainda carece de regulamentação pelo Poder Executivo, determina que

“é obrigatória a afixação, nos locais em que esteja instalada câmera de vídeo para

fins de segurança, de aviso que informe da existência de câmera no local” (art. 2º), e

que “as imagens produzidas por meio de câmera de vídeo para fins de segurança não

serão exibidas a terceiros,  exceto  para a instrução de processo administrativo  ou

judicial” (art. 4º).

Conclusão

Em face dos argumentos expostos, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.500/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

João  Leite,  Presidente  -  Sargento  Rodrigues,  relator  -  Lafayette  de  Andrada  -

Leonardo Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.692/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado,  a  proposição  em

epígrafe, encaminhada por meio do Ofício nº 9/2013, destina-se a reajustar o subsídio
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mensal dos membros do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/2/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a este órgão colegiado a análise preliminar de seus aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame objetiva fixar os valores do subsídio mensal dos membros

do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, para os exercícios de 2013, 2014 e

2015.

Para tanto, o art. 1º, em seus incisos I, II e III, fixa o subsídio do Desembargador do

Tribunal de Justiça Mineiro, respectivamente, em R$25.323,51 (vinte e cinco mil e

trezentos e  vinte e  três  reais  e  cinquenta  e  um centavos),  a  partir  de  1º/1/2013;

R$26.589,68 (vinte e seis mil e quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito

centavos),  a  partir  de  1º/1/2014;  e R$27.919,16 (vinte  e sete  mil  e  novecentos e

dezenove reais e dezesseis centavos), a partir de 1º/1/2015.

Por sua vez, o art. 2º estipula que os valores dos subsídios dos demais membros

do Poder Judiciário serão calculados na forma do art. 3º da Lei nº 16.114, de 2006.

O art.  3º estabelece que as despesas resultantes da aplicação da lei  correrão à

conta das dotações orçamentárias consignadas ao Poder Judiciário do Estado.

Por fim, o art. 4º determina que a implementação do disposto na lei observará o

disposto no art. 169 da Constituição da República e as normas pertinentes da Lei

Complementar Federal nº 101, de 2000.

Na justificação, o autor fundamenta a apresentação da proposição na Lei Federal nº

12.771,  de  28  de  dezembro  de  2012,  que  reajustou  o  subsídio  do  Ministro  do

Supremo  Tribunal  Federal,  referido  no  inciso  XV  do  art.  48  da  Constituição  da

República, para os exercícios 2013, 2014 e 2015.

No ofício encaminhado ao Presidente desta Casa Legislativa, segundo informa o

Presidente do Tribunal de Justiça, o “cálculo para fixação da remuneração foi feito

nos  moldes  do  inciso  XI  do  art.  37,  segundo  o  qual  o  subsídio  mensal  dos

desembargadores do Tribunal de Justiça deve limitar-se a noventa inteiros e vinte e
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cinco  centésimos  por  cento  do  subsídio  mensal,  em  espécie,  dos  Ministros  do

Supremo Tribunal Federal”.

A sistemática  constitucional,  sob o ponto de  vista  da  remuneração dos  agentes

públicos, foi alterada com a promulgação da Emenda à Constituição nº 19, de 1998,

de  modo  a  introduzir,  no  ordenamento  constitucional,  o  subsídio  como  espécie

remuneratória dos membros de Poder, dos detentores de mandato eletivo e de outros

agentes políticos,  além de  algumas  categorias  de  agentes  públicos  (membros  do

Ministério  Público,  Advogados  Púbicos,  Defensores  Públicos,  servidores  policiais).

Assim, ao art. 39 da Carta Magna foi acrescido o seguinte § 4o:

“Art. 39 - (...)

§ 4º - O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e

os  Secretários  Estaduais  e  Municipais  serão  remunerados  exclusivamente  por

subsídio  fixado  em  parcela  única,  vedado  o  acréscimo  de  qualquer  gratificação,

adicional,  abono, prêmio,  verba de representação ou outra espécie remuneratória,

obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI”.

Nesse  contexto,  registramos  que,  do  ponto  de  vista  formal,  a  proposição

compatibiliza-se  com  as  normas  constitucionais  de  deflagração  do  processo

legislativo, não se vislumbrando, portanto, vício de iniciativa.

Com efeito, a proposição atende ao disposto no inciso X do art. 37 da Carta Magna,

com a redação dada pela Emenda à Constituição no 19, de1998, segundo o qual “a

remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º  do art.  39

somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa

privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e

sem distinção de índices”.

A esse respeito, no que tange à iniciativa legislativa, a alínea “a” do inciso IV do art.

66  e o  inciso II  do  art.  104,  ambos da Constituição  do Estado,  estabelecem que

constitui matéria de iniciativa privativa do Tribunal de Justiça, por seu Presidente, a

fixação do subsídio de seus membros e dos Juízes.

Visto o aspecto formal,  verificamos que o fundamento da proposição em exame

encontra-se tanto no disposto no inciso XI do art. 37 da Constituição da República

quanto na Lei Federal nº 12.771, de 2012, que dispõe sobre o subsídio do Ministro do
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Supremo Tribunal  Federal  a que se refere o  disposto  no inciso XV do art.  28 da

Constituição da República.

Nesse sentido, o inciso XI do art. 37 da Constituição da República, com a redação

dada  pela  Emenda  Constitucional  nº  41,  de  2003,  além  de  manter  o  teto

remuneratório dos agentes públicos, instituiu subtetos remuneratórios, aplicando-se

como limite,  nos  Municípios,  o  subsídio  do  Prefeito,  e  nos  Estados  e  no  Distrito

Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo e o subsídio

dos  Deputados  Estaduais  e  Distritais  no  âmbito  do  Poder  Legislativo.  No  que

concerne ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, o dispositivo em

referência  limitou  a  90,25%  do  subsídio  mensal,  em  espécie,  dos  Ministros  do

Supremo Tribunal Federal.

Assim,  a  publicação  da  Lei  Federal  no  12.771,  de  2012,  que  dispõe  sobre  o

subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, a que se refere o art. 48, inciso XV,

da Constituição da República, possibilita a revisão e fixação do novo valor do subsídio

dos membros do Poder Judiciário estadual. Nos termos do referido diploma legal, o

subsídio de Ministro do STF será de R$28.059,29 (vinte e oito mil e cinquenta e nove

reais e vinte e nove centavos) a partir de 1º/1/2013; de R$29.462,25 (vinte e nove mil,

quatrocentos e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos) a partir de 1º/1/2014; e

de R$30.935,36 (trinta mil, novecentos e trinta e cinco reais e trinta a seis centavos) a

partir de 1º/1/2015.

Em  consonância  com  o  limite  constitucional  instituído,  a  proposição  em  exame

propõe  seja  o  subsídio  do  Desembargador  do  Tribunal  de  Justiça  fixado  em

R$25.323,51 (vinte e cinco mil  e  trezentos e vinte  e três  reais  e cinquenta e um

centavos), a partir de 1º/1/2013; R$26.589,68 (vinte e seis mil e quinhentos e oitenta

e nove reais e sessenta e oito centavos), a partir de 1º/1/2014; e R$27.919,16 (vinte e

sete mil e novecentos e dezenove reais e dezesseis centavos), a partir de 1º/1/2015.

Além disso, a forma de cálculo do valor do subsídio dos demais membros do Poder

Judiciário a que se refere o art. 2º do projeto de lei está de acordo com o disposto no

art.  3º  da  Lei  nº  16.114,  de  2006,  segundo  o  qual  “ficam  fixados,  com  base  no

subsídio  do  Desembargador  do Tribunal  de Justiça,  os  valores dos subsídios  dos

demais  membros  do  Poder  Judiciário,  estabelecida  a  diferença  de  5%  entre  o
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subsídio de cada nível e o do imediatamente inferior”.

Registramos, por fim, que o impacto orçamentário do reajuste proposto, referente

aos três exercícios em questão, foi apresentado sob a forma de planilha, anexada ao

projeto de lei.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.692/2013.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Leonídio Bouças - André Quintão - Dalmo

Ribeiro Silva - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.693/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Procurador-Geral  de  Justiça,  Carlos  André  Mariani  Bittencourt,  o

Projeto de Lei em epígrafe reajusta os valores do subsídio mensal dos membros do

Ministério Público.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/2/2013,  a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, II, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  exame  pretende  o  reajustamento  do  subsídio  mensal  do

Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais previsto na Lei nº 16.079, de

26 de abril  de 2006, aumentando-o para os seguintes patamares, nos respectivos

períodos: R$25.323,51 a partir de 1º de janeiro de 2013; R$26.589,68, a partir de 1º

de janeiro de 2014; e R$27.919,16, a partir de 1º de janeiro de 2015.

Informa  ainda  que  os  índices  de  reajustamento  utilizados  foram  os  mesmos

concedidos ao Procurador-Geral da República pela Lei Federal nº 12.770, de 28 de

dezembro de 2012, e que, desde 1º de fevereiro de 2010, os valores dos subsídios

dos membros do Ministério Público permanecem inalterados, razão pela qual requer



211
____________________________________________________________________________

urgência na tramitação da proposição.

Passemos à análise jurídico-constitucional da matéria.

Quanto  à iniciativa da  proposição,  entendemos  que ela  está de  acordo com as

disposições constitucionais, uma vez que a Constituição Federal, no art. 127, § 2º, e a

Constituição Estadual, no art. 122, I, asseguram ao Ministério Público a autonomia

funcional e administrativa, podendo este propor ao Poder Legislativo projetos de lei

que versem sobre a política remuneratória dos seus cargos e serviços auxiliares.

Há ainda que se ressaltar que o Ministério Público possui autonomia na definição

do  índice  de  reajuste  para  a  revisão  dos  seus  vencimentos  e  proventos,  não  se

vinculando aos que forem legalmente fixados para os servidores de outros Poderes

do ente federativo.

A propósito, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:

“Não há, de igual modo, ofensa ao disposto no art. 37, X e XII, da Constituição do

Brasil. Como ponderou o Min. Célio Borja, relator à época: ‘A dicção do inciso X, do

art. 37, da CF, parece não abonar a tese da imperativa adoção dos mesmos índices

para todos os servidores civis dos diferentes Poderes, sustentada na inicial.  (...).’”

(ADI 603, voto do Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 17/8/2006, Plenário, “DJ” de

6/10/2006.)

Quanto  ao  mérito,  é  necessário  lembrar  que  a  Constituição  Federal  de  1988

estabeleceu em seu art. 37, inciso XI,  o chamado teto remuneratório, limitando os

subsídios  dos  membros  do  Ministério  Público  a  90,25%  do  subsídio  mensal,  em

espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal.

A Lei  Federal  nº  12.771,  de 28 de dezembro de 2012,  reajustou  o subsídio  de

Ministro  do  Supremo  Tribunal  Federal  estabelecendo  os  novos  valores  para  os

exercícios de 2013, 2014 e 2015, quais sejam: R$28.059,29 a partir de 1º de janeiro

de 2013; R$29.462,25 a partir de 1º de janeiro de 2014; e R$30.935,36 a partir de 1º

de janeiro de 2015.

Analisando  os  valores  constantes  na  proposta,  constata-se  que  estes  não

ultrapassam o limite de 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do

Supremo Tribunal Federal,  atendendo a exigência contida no art.  37, inciso XI,  da

Constituição Federal.
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Além disso, o § 12 do art. 37 da Constituição Federal autorizou o Estado a fixar, em

seu  âmbito,  como  limite  único,  o  subsídio  mensal  dos  Desembargadores  do

respectivo Tribunal de Justiça.

O  Estado  de  Minas  Gerais,  no  exercício  da  referida  competência  normativa,

estabeleceu na Constituição Estadual em seu art. 24, § 1º, que “a remuneração e o

subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração

direta, autárquica e fundacional  dos Poderes do Estado,  do  Ministério  Público,  do

Tribunal de Contas e da Defensoria Pública e os proventos, pensões ou outra espécie

remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais,

não  poderão  exceder  o  subsídio  mensal  dos  Desembargadores  do  Tribunal  de

Justiça, nos termos do § 12 do art. 37 da Constituição da República e observado o

disposto no § 5° deste artigo”. (Grifo nosso.)

Quanto a esse ponto, ressalte-se que o projeto em exame se atém aos limites dos

valores  do  subsídio  do  Desembargador  do  Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais

propostos  pelo  Projeto  de  Lei  nº  3.692/2013  (em tramitação nesta  Casa),  o  qual

pretende fixá-los em: R$25.323,51 a partir de 1º de janeiro de 2013; R$26.589,68 a

partir de 1º de janeiro de 2014; e R$27.919,16 a partir de 1º de janeiro de 2015.

Por fim, vale destacar que o art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal exige que

qualquer ato que acarrete aumento de despesa seja acompanhado da estimativa do

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e nos dois

exercícios subsequentes.

A respeito, informamos que o Procurador-Geral de Justiça encaminhou a esta Casa

ofício  contendo  dados  sobre  o  impacto  orçamentário-financeiro  decorrente  dos

reajustes  previstos  na  proposição.  Esses  dados  e  a  respectiva  adequação  aos

comandos  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  serão,  no  momento  oportuno,

analisados pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão

Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.693/2013.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Leonídio Bouças - Luiz
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Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.745/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado por meio da Mensagem nº

365/2013, o projeto em epígrafe objetiva alterar a Lei nº 19.969, de 26 de dezembro

de 2011, a fim de que sua ementa passe a ter a seguinte redação: "Autoriza o Poder

Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico  e  Social  -  BNDES  -  e  com  o  Banco  do  Brasil  S.A.  e  dá  outras

providências", bem como para que o “caput” de seu art. 1º passe a vigorar com a

seguinte redação: “Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito

com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - e com o

Banco  do  Brasil  S.A.,  no  valor  total  de  até  R$2.449.816.000,00  (dois  bilhões

quatrocentos e quarenta e nove milhões oitocentos e dezesseis mil reais), a serem

aplicados na execução dos seguintes programas”.

Publicada no "Diário do Legislativo" de 21/2/2013, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer, nos termos do art. 188 combinado com o art. 102 do Regimento

Interno. Foi atribuído regime de urgência à proposição, nos termos do art. 272, I, do

Regimento Interno, por solicitação do Governador do Estado.

Vem a matéria preliminarmente a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o

art. 102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe objetiva alterar o “caput” do art. 1º da Lei nº 19.969, de

26 de dezembro de 2011,  o  qual  já  autoriza o Poder  Executivo  a  contratar  duas

operações  de  crédito  no  valor  total  de  até  R$2.449.816.000,00  (dois  bilhões

quatrocentos e quarenta e nove milhões oitocentos e dezesseis mil  reais),  ambas

com o BNDES. O projeto de lei em análise mantém o montante global autorizado,

mas, em consonância com a Mensagem nº 365/2013, anexa à proposição, objetiva

incluir mais uma instituição financeira, qual seja o Banco do Brasil S.A., como mais
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um possível agente financiador das operações de que trata a lei  retromencionada.

Ainda pela  medida proposta,  desaparece a  menção ao número de operações  de

crédito,  passando  a  constar  na  redação  da  lei  apenas  a  expressão  “a  realizar

operações de crédito”. Ressalte-se, também, não haver alteração na destinação ou

aplicação do referido crédito.

A autorização legislativa para a contratação de operação de crédito pelo Estado, na

forma definida no art. 29, III, da Lei Complementar Federal nº 101, de 2001, Lei de

Responsabilidade Fiscal, faz-se necessária por força do disposto no art. 32, § 1º, I, da

mencionada norma e nos arts. 61, IV, e 90, XVIII, da Constituição mineira. De acordo

com o art. 61, IV, da Constituição Estadual, compete à Assembleia Legislativa dispor

sobre dívida pública, abertura e operação de crédito.

As  normas  gerais  para  a  realização  da  operação  de  crédito  que  se  pretende

autorizar estão previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente no art. 32.

A operação deverá obedecer, ainda, às regras estabelecidas nas Resoluções nº 40,

de 20 de dezembro de 2001, alterada pela Resolução nº 5, de 3 de abril de 2002, e nº

43, de 21 de dezembro de 2001, alterada pela Resolução nº 3, de 2 de abril de 2002,

todas do Senado Federal.

O principal requisito exigido pelo art. 32 da Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe

que  o  pleito,  pelo  Estado,  deve estar  fundamentado em parecer  de  seus  órgãos

técnicos e jurídicos, demonstrando a relação entre custo e benefício e o interesse

econômico e social da operação. Além disso, o cumprimento dos limites e condições

relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive

das  empresas por  ele  controladas,  será  verificado pelo  Ministério  da  Fazenda.  O

parecer que fundamenta o pleito deverá considerar a existência de prévia e expressa

autorização para a contratação em lei específica, na Lei Orçamentária ou em créditos

adicionais;  a  inclusão,  no  Orçamento  ou  em  créditos  adicionais,  dos  recursos

provenientes da operação; a observância dos limites e das condições fixadas pelo

Senado  Federal  nas  já  mencionadas  resoluções;  e  a  autorização  específica  do

Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo.

A efetivação da operação de crédito, além de precisar de autorização legislativa,

também  depende  do  cumprimento  do  que  dispõe  o  art.  167,  III,  da  Carta  da
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República, que veda a realização de operações de crédito que excedam o montante

das  despesas  de  capital,  ressalvadas  as  autorizadas  mediante  créditos

suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo

por  maioria  absoluta,  requisito  esse  também  estabelecido  pelo  art.  32  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal.

Cumpre destacar que a autorização legislativa é apenas uma condição prévia para

a efetivação do empréstimo. Outras medidas de cunho normativo ou administrativo

ainda  haverão  de  ser  tomadas  para  que  a  pretensão  do  Poder  Executivo  se

concretize em definitivo.

É de se ressaltar que o montante global de crédito a ser contratado e já autorizado

pela Lei nº 19.969,  de 2011, não foi alterado, bem como não houve alteração na

destinação ou aplicação do referido crédito.

Ressalte-se ainda que a inclusão de mais uma instituição financeira é tema que se

assemelha  a  questão  já  enfrentada  por  esta  Comissão,  quando  da  emissão  do

Parecer para o 1º Turno do Projeto de Lei nº 3.062/2012. Naquela oportunidade, a

operação de crédito inicialmente autorizada a ser contratada pelo Poder Executivo

junto ao Japan Bank for International Cooperation - JBIC - passou a ser autorizada

diante de outra instituição, qual seja Corporação Andina de Fomento - CAF -, tendo

em  vista  as  restrições  apresentadas  pelo  JBIC  para  financiar  momentaneamente

obras  de  infraestrutura  fora  do  território  japonês,  contrariando  a  expectativa  do

governo do Estado de concluir  as negociações no ano fiscal de 2012. Ressalte-se

que o referido projeto transformou-se em norma jurídica (Lei  nº 20.251, de 2012),

constituindo-se, portanto, em precedente para a questão.

No caso em exame, procura-se incluir mais um agente financeiro na autorização de

contratação de crédito, o que possibilitará ao Estado escolher, entre as instituições

financeiras autorizadas - BNDES e BB -, aquela que apresente melhores condições

negociais.

Quanto à compatibilização da operação de crédito com os aspectos financeiros e

orçamentários  exigidos  pelas  normas  mencionadas,  deixamos  a  análise  para  a

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, competente para tanto.

Conclusão
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Com  base  no  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.745/2013.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Henrique - André

Quintão - Leonídio Bouças.

PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.802/2013

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Mesa da Assembleia, o projeto de resolução em epígrafe altera a

Resolução nº  5.176,  de  6/11/97,  que contém o Regimento Interno da Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Aprovado no 1º turno, na forma original, vem o projeto à Mesa da Assembleia a fim

de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 195, combinado com o art.

79, VIII, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Dados disponibilizados pela Organização das Nações Unidas informam existirem,

atualmente, cerca de cento e noventa milhões de usuários de drogas no mundo. A

maior parte desses usuários é composta por pessoas jovens, com menos de trinta

anos de idade.

De  acordo  com  o  Levantamento  Nacional  de  Álcool  e  Drogas,  elaborado  pela

Universidade Federal de São Paulo - Unifesp -, divulgado em setembro de 2012, o

Brasil  é  o  segundo maior  mercado consumidor  de  cocaína  e  de  seus  derivados,

ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Também segundo esse estudo, mais de

seis  milhões  de  brasileiros  disseram  ter  experimentado  cocaína  ou  derivados  ao

longo de sua vida e, em 2012, um milhão de brasileiros poderiam se considerados

usuários constantes desses entorpecentes.

A dependência  de  álcool,  por  sua  vez,  atinge,  segundo dados  do Ministério  da

Saúde,  relativos  a  2012,  cerca  de  12%  dos  adultos  brasileiros.  O  índice  de

mortalidade entre dependentes de álcool no Brasil é muito alto: a pesquisa realizada

pela Unifesp, já citada, constatou que cerca de 17% dos pacientes atendidos em uma

unidade de tratamento na cidade de São Paulo morreram em um período de cinco
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anos.

É, portanto, evidente a gravidade do problema social a ser enfrentado. Essa foi a

constatação a que chegou a comissão especial criada na Assembleia Legislativa de

Minas Gerais em 2012, que concluiu pela necessidade de continuidade nas ações do

poder  público.  Mas,  como  ressaltam  documentos  da  Organização  das  Nações

Unidas, “a experiência mostra que respostas efetivas somente acontecem quando as

comunidades se envolvem no combate ao uso de drogas. É importante que todos

participem:  jovens,  pais,  professores,  autoridades  religiosas,  autoridades

governamentais, polícia, serviços de saúde e organizações não-governamentais”.

O Poder Legislativo mineiro, com sua reconhecida capacidade de interlocução com

a sociedade, capacita-se, portanto, por meio da comissão permanente que se propõe

criar, para atuar de forma efetiva na elaboração e no acompanhamento das políticas

de enfrentamento do uso abusivo de drogas, em parceria constante com entidades da

sociedade civil e com outros órgãos públicos .

Para aprimorar a proposição, apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer,

que,  sem  alterar  a  essência  das  competências  previstas  para  a  comissão  a  ser

criada, apenas altera um dos termos utilizados, enfatizando o acompanhamento dos

aspectos  preventivos  das  políticas  públicas  de  combate  ao  tráfico  e  ao  uso  de

entorpecentes.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

3.802/2013, no 2º turno, com a Emenda nº 1, que apresentamos.

EMENDA Nº 1

No art.  2º  do  projeto,  substitua-se,  na  alínea “e”  do  inciso  XXI  do  art.  102  da

Resolução nº 5.176, de 1997, o termo “repressão” pelo termo “prevenção”.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 5 de março de 2013.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Neider Moreira.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.284/2011

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  2.284/2011,  de  autoria  do  Deputado  Rômulo  Viegas,  que
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declara de utilidade pública a Associação Comunitária, Cultural e Educativa de Rádio

Difusão de Itumirim - Acreditar -, com sede nesse Município, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.284/2011

Declara  de  utilidade pública  a  Associação  Comunitária,  Cultural  e  Educativa  de

Radiodifusão de Itumirim - Acreditar -, com sede no Município de Itumirim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária, Cultural e

Educativa  de  Radiodifusão  de  Itumirim  -  Acreditar  -,  com  sede  no  Município  de

Itumirim.

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

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.908/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.908/2012, de autoria do Deputado  Gustavo Corrêa, que dá

denominação de Prefeito Antônio Gonçalves Quaresma ao trecho da Rodovia MG-

405 situado entre os Municípios de Jacinto e Santo Antônio do Jacinto, foi aprovado

em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.908/2012

Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-405 situado entre o entroncamento com
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a BR-367, no Município de Jacinto, e o Município de Santo Antônio do Jacinto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  denominado  Prefeito  Antônio  Gonçalves  Quaresma  o  trecho  da

Rodovia  MG-405  situado  entre  o  entrocamento  com  a  BR-367,  no  Município  de

Jacinto, e o Município de Santo Antônio do Jacinto.

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

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.953/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n°  2.953/2012,  de autoria  do Deputado  Dinis  Pinheiro,  que dá

denominação de José Nepomuceno da Silva à  AMG-1230,  que liga a BR-381 ao

Município de Taquaraçu de Minas, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.953/2012

Dá denominação à Rodovia 900-AMG-1230, que liga a BR-381 ao Município de

Taquaraçu de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica denominada  Desembargador  José Nepomuceno da Silva a Rodovia

900-AMG-1230, que liga a BR-381 ao Município de Taquaraçu de Minas.

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

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.371/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.371/2012, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Cruziliense de Radiodifusão -
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ACCR -, com sede no Município de Cruzília, foi aprovado em turno único, na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.371/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Cruziliense de Radiodifusão

- ACCR -, com sede no Município de Cruzília.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Cruziliense

de Radiodifusão - ACCR -, com sede no Município de Cruzília.

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

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.425/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.425/2012, de autoria do Deputado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Associação Cultural e Artística Dr. Juca Ribeiro - Acajur -, com

sede no Município de Sacramento, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.425/2012

Declara de utilidade pública a Associação Cultural  e  Artística Dr.  Juca Ribeiro -

Acajur -, com sede no Município de Sacramento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural e Artística Dr.
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Juca Ribeiro - Acajur -, com sede no Município de Sacramento.

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

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 7 DE MARÇO DE 2013

ATAS

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/3/2013

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagens nºs 378, 379, 380, 381 e 382/2013 (encaminhando o

Projeto  de  Lei  nº  3.826/2013  e  as  Indicações  nºs  70,  71,  72  e  73/2013,

respectivamente),  do  Governador  do  Estado  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  47/2013  -

Projetos de Lei nºs 3.827 a 3.831/2013 - Requerimentos nºs 4.294 a 4.303/2013 -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública e de Transporte

- Questões de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Inácio Franco,

Celinho do Sinttrocel, Carlos Pimenta e Bosco - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Designação de Comissões:  Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 43/2013 - Decisão da Mesa -

Leitura de Comunicações - Inexistência de quórum para votação - Requerimento do

Deputado  Lafayette  de  Andrada;  deferimento;  discurso  do  Deputado  Bonifácio

Mourão - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Existência de quórum para

votação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.197/2011; requerimento do

Deputado Vanderlei Miranda; aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  3.520/2012;  requerimento  do  Deputado  Vanderlei  Miranda;

aprovação do requerimento - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº

3.802/2013; aprovação - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Adalclever Lopes - Almir Paraca -

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

Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio -

Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio
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Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -

Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco -

Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João

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

Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Guedes

- Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo

Veneroso -  Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Zé

Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h9min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário para proceder à leitura da ata da reunião

anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Neider Moreira, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

“MENSAGEM Nº 378/2013*

Belo Horizonte, 4 de março de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho,  por  intermédio  de  Vossa  Excelência,  à  elevada  deliberação  dessa

Egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  incluso  projeto  de  lei  que  autoriza  o  Poder

Executivo  a  conceder  incentivo  financeiro  às  pessoas  físicas,  nacionais  ou

estrangeiras, que desenvolvam, na forma estabelecida em regulamento, projetos de

negócio de base tecnológica no Estado.
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A medida, que está ancorada no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -

PMDI, tem por objetivos induzir a cultura de inovação em Minas Gerais, garantir um

ambiente de negócios favorável ao empreendedorismo e incentivar a transformação

de  conhecimento  em  negócios  intensivos  em  tecnologia,  gerando  empregos  de

qualidade e mantendo e atraindo talentos para o Estado.

Frente aos desafios da economia do conhecimento, na qual Minas Gerais tem alto

potencial de inserção, é necessário que as ideias promissoras encontrem espaço e

recebam apoio para resultar em soluções inovadoras.

Pesquisas atuais revelaram que a maioria dos jovens que estudam ou trabalham

com tecnologia tem de duas a três ideias que consideram promissoras e que 40%

deles querem abrir um negócio próprio nos próximos dois anos.

Entretanto, segundo 44% dos entrevistados, a principal barreira para desenvolver

seus projetos de negócios é a falta de recursos ou apoio financeiro.

De fato, a ausência ou insuficiência de apoio financeiro foi considerada o principal

fator  limitante ao empreendedorismo na média dos países participantes da Global

Entrepreneurship Monitor - GEM, em 2011.

Especialistas nacionais entrevistados apontaram a ampliação e o reforço do apoio

financeiro  aos  empreendedores  como  uma  das  principais  propostas  de  política

governamental com vistas a melhorar o ambiente para empreender no Brasil.

Esta mesma avaliação pode ser inferida dos resultados da 3ª edição da pesquisa

anual Global Innovation Barometer,  na qual medidas de incentivo à inovação e ao

empreendedorismo, em especial  financeiro, são indicadas como prioridades que o

Brasil deveria focar para dar suporte à inovação, de forma eficiente.

Cumpre  ressaltar  que  o  incentivo  financeiro  que  se  pretende  conceder  guarda

conformidade com os mandamentos consignados na Lei  Complementar federal  nº

101, de 4 de maio de 2000 - LRF, notadamente o que estabelece que a destinação de

recursos para,  direta ou indiretamente, cobrir  necessidades de pessoas físicas ou

déficits  de  pessoas  jurídicas  deverá  ser  autorizada  por  lei  específica,  atender  às

condições  estabelecidas  na  lei  de  diretrizes  orçamentárias  e  estar  prevista  no

orçamento ou em seus créditos adicionais.

O  incentivo  financeiro  mencionado  dar-se-á  por  meio  de  atividades  e  projetos
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definidos no Plano Plurianual  de Ação Governamental  -  PPAG -  relacionados aos

temas de empreendedorismo e inovação tecnológica.

Permito-me enfatizar, inclusive, que a proposta viabiliza a criação do Startup Minas,

em elaboração no âmbito do Poder Executivo, a ser desenvolvido na Ação 4268 -

Política  de  Incentivo  à  Inovação  e  Promoção  da  Competitividade  no  Estado,  do

Programa  202  -  Estímulo  ao  Desenvolvimento  Produtivo  e  à  Inovação,  ambos

previstos no PPAG.

Inspirado em iniciativa exitosa do governo chileno, o Startup Minas promoverá a

transferência de conhecimentos e habilidades entre empreendedores globais e locais;

aproximará os empreendedores mineiros dos polos mundiais de inovação; bem como

apoiará  o  surgimento  de  casos  de  sucesso  que  tenham  efeito  demonstrativo  e

multiplicador.

Expostas, assim, as razões determinantes de minha iniciativa, e tendo em vista a

natureza da matéria,  venho solicitar  que a  apreciação da propositura se faça em

caráter de urgência, nos termos do art. 69 da Constituição do Estado.

Renovo a Vossa Excelência os meus protestos de elevada estima e consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.826/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  conceder  incentivo  financeiro  às  pessoas  físicas,

nacionais ou estrangeiras, para os fins que menciona.

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  incentivo  financeiro  às

pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras, que desenvolvam, na forma estabelecida

em regulamento, projetos de negócio de base tecnológica no Estado, observadas as

disposições contidas nesta lei.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se projeto de negócio de base

tecnológica aquele voltado para a constituição de empresa de base tecnológica - EBT,

nos termos da Lei nº 17.348, de 17 de janeiro de 2008.

Art. 2º - O incentivo financeiro de que trata esta lei tem como objetivos:

I - fomentar o empreendedorismo tecnológico no Estado;

II  -  estimular o desenvolvimento da inovação tecnológica no ambiente produtivo,

induzindo a cultura de inovação no Estado;
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III - promover a agregação de valor na atividade econômica, por meio do fomento a

negócios de maior valor e conteúdo tecnológico; e

IV - apoiar a criação de EBTs no Estado.

Parágrafo único - O incentivo financeiro será concedido por meio de atividades e

projetos definidos no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - que atendam

aos objetivos estabelecidos neste artigo.

Art. 3º - Serão beneficiárias do incentivo financeiro de que trata esta lei as pessoas

físicas, nacionais  ou estrangeiras, que satisfizerem os requisitos estabelecidos em

regulamento.

Art. 4º - O Poder Executivo especificará em regulamento:

I - os critérios de aprovação dos projetos de que trata esta lei;

II  -  as  condições  para  o  credenciamento  das  pessoas  físicas,  nacionais  ou

estrangeiras, interessadas em receber o incentivo;

III - as condições operacionais para o pagamento do incentivo, bem como as formas

de controle e de fiscalização da utilização dos recursos pelo beneficiário; e

IV - a contrapartida mínima a ser oferecida pelo beneficiário do incentivo.

Art.  5º  -  A EBT  constituída  no  Estado  a  partir  do  desenvolvimento  de  projeto

incentivado na forma desta lei poderá receber apoio financeiro para a criação e o

desenvolvimento  de  produtos e  processos inovadores,  observadas as disposições

contidas na Lei nº 17.348, de 2008.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

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

Financeira para parecer, nos termos do art. 208, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 379/2013*

Belo Horizonte, 4 de março de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

art.  9º  da  Lei  nº  15.298,  de  6  de  agosto  de  2004,  submeto  à  apreciação  dessa

Egrégia Assembleia Legislativa o nome de Fábio Caldeira Castro Silva para o cargo

de Ouvidor-Geral do Estado.



228
____________________________________________________________________________

A Ouvidoria-Geral  do  Estado de Minas  Gerais  é órgão autônomo,  vinculado ao

Governador do Estado, integrante do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo

Estadual  e  tem  como  objetivo  auxiliar  na  fiscalização  e  no  aperfeiçoamento  de

serviços e atividades públicos, conforme previsão da Lei Delegada nº 180, de 20 de

janeiro de 2011, e da Lei nº 15.298, de 2004.

O  indicado  possui  qualificação  acadêmica  no  campo  do  Direito  com  atuação

relevante em diversas instituições públicas e junto à sociedade civil,  preenchendo,

assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de Ouvidor-Geral.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 70/2013

Indicação do nome do Sr.  Fábio Caldeira Castro Silva para o cargo de Ouvidor-

Geral do Estado.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 380/2013*

Belo Horizonte, 4 de março de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

submeto à apreciação dessa egrégia Assembleia Legislativa o nome de Bertholdino

Apolônio Teixeira Júnior para o cargo de Diretor-Geral da Autarquia Instituto Estadual

de Florestas - IEF.

A referida Autarquia  tem por  finalidade executar  a  política florestal  do  Estado e

promover a preservação e a conservação da fauna e da flora, o desenvolvimento

sustentável dos recursos naturais renováveis e da pesca, bem como a realização de

pesquisas em biomassa e biodiversidade.

O indicado possui qualificação acadêmica e profissional com atuação relevante em

instituições públicas preenchendo, assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de

Diretor-Geral do IEF.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.
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Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 71/2013

Indicação do nome do Sr.  Bertholdino  Apolônio Teixeira  Júnior  para o  cargo de

Diretor-Geral da Autarquia Instituto Estadual de Florestas - IEF.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 381/2013*

Belo Horizonte, 4 de março de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

art. 9º da Lei nº 15.298, de 6 de agosto de 2004, submeto à apreciação dessa egrégia

Assembleia Legislativa o nome de Mônica Maria Teixeira Coelho para o cargo de

Ouvidora-Geral Adjunta do Estado.

A Ouvidoria-Geral  do  Estado de Minas  Gerais  é órgão autônomo,  vinculado ao

Governador do Estado, integrante do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo

Estadual  e  tem  como  objetivo  auxiliar  na  fiscalização  e  no  aperfeiçoamento  de

serviços e atividades públicos, conforme previsão da Lei Delegada nº 180, de 20 de

janeiro de 2011, e da Lei nº 15.298, de 2004.

A indicada possui qualificação acadêmica e profissional no campo do Direito com

atuação relevante em diversas instituições públicas, preenchendo, assim, todos os

requisitos para ocupar o cargo de Ouvidora-Geral Adjunta do Estado

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 72/2013

Indicação do nome da Sra. Mônica Maria Teixeira Coelho para o cargo de Ouvidora-

Geral Adjunta do Estado.

- À Comissão Especial.
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“MENSAGEM Nº 382/2013*

Belo Horizonte, 4 de março de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

submeto  à  apreciação  dessa  egrégia  Assembleia  Legislativa  o  nome  de  Marília

Carvalho de Melo para o cargo de Diretora-Geral da Autarquia Instituto Mineiro de

Gestão das Águas - IGAM.

A referida Autarquia  tem por  finalidade executar  a  política estadual  de  recursos

hídricos e de meio ambiente formulada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos e pelo

Conselho Estadual de Política Ambiental.

A indicada possui qualificação acadêmica e profissional com atuação relevante em

instituições públicas, preenchendo, assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de

Diretora-Geral do IGAM.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 73/2013

Indicação do nome da Sra. Marília Carvalho de Melo para o cargo de Diretora-Geral

da Autarquia Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM.

- À Comissão Especial.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 47/2013

Altera o inciso II do § 3º do art. 53 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O inciso II do § 3º do art. 53 da Constituição do Estado passa a vigorar com
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a seguinte redação:

Art. 53 - (...)

§ 3º - (...)

“II  -  eleger  a  Mesa  da  Assembleia  para  mandato  de  dois  anos,  vedada  a

recondução para o mesmo cargo na mesma legislatura.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de março de 2013.

Jayro Lessa -  Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes -  Adelmo Carneiro Leão -

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo

José Domingos -  Antônio Carlos Arantes -  Antônio Genaro -  Antonio Lerin -  Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos

Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar

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

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely

Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Vítor Xavier - José Henrique - Juarez

Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças

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

Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta -

Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião

Costa  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -  Ulysses  Gomes  -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Justificação:  O  Poder  Legislativo,  por  sua  característica  inovadora  e  não

conservadora, entra nos Poderes do Estado com o objetivo principal de inovação.

Assim, diferente de outros Poderes, cabe ao Legislativo acompanhar as mudanças

sociais,  entre  outras,  para  que possa apresentar  projetos  de  lei  que  coloquem a

sociedade em situação cada vez mais protegida.

Cabe ainda ao Poder Legislativo, em sua função atípica, administrar sua estrutura

interna.  Tal  administração,  além  de  outras  atribuições  legais,  cabe  à  Mesa  da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.
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Nesse contexto, e não afastando a inovação inerente a esse Poder, necessário se

faz a adequação da Constituição Estadual  para que os membros da Mesa sejam

mudados e alternados a cada legislatura, dando aos demais integrantes da ALMG a

possibilidade de assumir  tal  liderança e de propor ações novas, além de inovar o

Poder.  Poderão  ainda  os  novos  integrantes  ventilar  novas  diretrizes  para  que  a

inovação prevaleça também na Mesa desta Casa.

Diferente  já  não é  o  entendimento  da  Constituição  Federal  de  1988,  que veda

expressamente a recondução dos membros das Mesas da  Casas Legislativas no

âmbito federal, no dispositivo introduzido pela Emenda Constitucional nº 50, de 2006:

“Art. 57 - O Congresso Nacional reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2

de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro.

(...)

§ 4º - Cada uma das Casas reunir-se-á em sessões preparatórias, a partir de 1º de

fevereiro, no primeiro ano da legislatura, para a posse de seus membros e eleição

das respectivas Mesas, para mandato de 2 (dois) anos, vedada a recondução para o

mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente”.

Em face do exposto, deve esta Casa Legislativa se adequar à Constituição Federal

e ainda à inovação.

Assim, peço aos nobre pares a aprovação desta emenda constitucional.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.827/2013

Declara de utilidade pública a Associação Evangélica e Missionária de Salto da

Divisa - Asevam -, com sede no Município de Salto da Divisa.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta:

Art.1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Evangélica e Missionária

de Salto da Divisa, com sede no Município de Salto da Divisa.

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

Sala das Reuniões, 5 de março 2013.

Gustavo Corrêa

Justificação: Diante dos relevantes serviços prestados pela Associação Evangélica



233
____________________________________________________________________________

Missionária de Salto da Divisa - Asevam -, com sede no Município de Salto da Divisa,

e  do  comprometimento  com  o  cumprimento  de  suas  finalidades  estatutárias,

buscamos declará-la de utilidade pública. Essa declaração permitirá que a entidade

se torne apta a realizar projetos para o desenvolvimento de suas atividades.

Tendo em vista o importante trabalho realizado por essa instituição, por certo terá

reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na aprovação deste projeto

de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.828/2013

Declara de utilidade pública o Centro Infantil Nossa Senhora Menina, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Infantil Nossa Senhora Menina,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 5 de março de 2013.

João Vítor Xavier

Justificação: O Centro Infantil Nossa Senhora Menina, com sede no Município de

Belo Horizonte, é uma sociedade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, fundada

em 23/6/2000. Tem como finalidades precípuas a promoção social e educacional da

criança e, de forma integral, intelectual, moral e espiritual, da família; o atendimento à

criança de zero a seis e de sete a quatorze anos, proporcionando-lhe assistência

através de abrigo, educação, alimentação, hábitos de higiene e promoção da saúde,

direcionados  a  uma  educação  libertadora  e  integral,  destacando-se  o  físico,  o

psicopedagógico,  o  lazer,  o  lúdico  e  a  promoção  da  cidadania;  o  fomento  à

participação  comunitária  numa  integração  com  a  família,  envolvendo-a  no

acompanhamento do desenvolvimento integral de seus filhos. Os membros de sua

diretoria  são  reconhecidamente  pessoas  idôneas  e  não  são  remunerados  pelo

exercício  de  suas  funções.  Desde  sua  fundação,  vem  cumprindo  fielmente  suas
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finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3. 829/2013

Dispõe sobre a implantação no Estado de pontos de entrega voluntária de cartões

de crédito e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado de Minas Gerais, através dos órgãos competentes, implantará

pontos  de  entrega  voluntária  de  cartões  de  plástico  e  magnéticos,  para  a  sua

destinação final ou reciclagem.

Art.  2º  -  A  divulgação  dos  locais  para  recebimento  dos  cartões  de  plástico  e

magnéticos e a veiculação das informações sobre os riscos causados pelo descarte

incorreto  desses  produtos  serão  efetivados  por  meio  de  políticas  públicas  de

esclarecimento e conscientização.

Art.  3º  -  É  instituída  a  responsabilidade  compartilhada  pelo  ciclo  de  vida  dos

produtos, a ser implantada de forma individualizada e encadeada, aos fabricantes,

importadores,  distribuidores e comerciantes, aos consumidores e aos titulares dos

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, visando, no

que possível, à implantação da logística reversa na disposição dos produtos de que

trata o art. 1º.

Art.  4º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a realizar  acordo setorial,  termo de

compromisso ou outro instrumento adequado com os setores envolvidos, observados

os planos nacional  e estadual  de resíduos sólidos,  nos termos da Lei  Federal  nº

12.305, de 2010.

Art.  5º  -  O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias, a

contar da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de março de 2013.
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Liza Prado

Justificação: Resta clara a importância da conservação dos recursos e manutenção

do  equilíbrio  entre  os  elementos  ambientais,  em  atendimento  à  concepção  de

sustentabilidade no desenvolvimento sustentável, nos termos do art. 225, "caput", da

Constituição da República.

Para  tanto,  é  sensível  o  tema  da  disposição  final  ou  reaproveitamento  das

substâncias  sólidas,  em  uma  concepção  de  que,  para  que  se  atinja  o

desenvolvimento  sustentável,  é  imprescindível  que  também  haja  o  consumo

sustentável.

Nesse sentido, foi editada a Lei Federal nº 12.305, de 2010, que institui a Política

Nacional  de  Resíduos Sólidos -  PNRS -  e contém instrumentos importantes  para

permitir  o  avanço necessário  ao  País  no  enfrentamento  dos  principais  problemas

ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos resíduos

sólidos.

Essa  lei  prevê  a  prevenção  e  a  redução na  geração  de  resíduos,  tendo como

proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos

para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos (aquilo

que  tem valor  econômico e  pode ser  reciclado  ou reaproveitado)  e  a  destinação

ambientalmente  adequada  dos  rejeitos  (aquilo  que  não  pode  ser  reciclado  ou

reutilizado).

Importante  avanço  foi  dado  pela  instituição  da  Política  Nacional  de  Resíduos

Sólidos,  que  determinou  a  responsabilidade  compartilhada  dos  geradores  de

resíduos:  dos  fabricantes,  importadores,  distribuidores,  comerciantes,  o  cidadão e

titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos na logística reversa dos

resíduos e embalagens pós-consumo.

Assim procedendo, houve a criação de metas importantes que irão contribuir para a

mitigação dos impactos negativos da destinação inadequada dos resíduos sólidos,

não  obstante  a  instituição  de  instrumentos  de  planejamento  nos  níveis  nacional,

estadual, microrregional, intermunicipal e metropolitano e municipal, além de impor

que os particulares elaborem seus planos de gerenciamento de resíduos sólidos.

Isso eleva o Brasil ao patamar de igualdade aos principais países desenvolvidos no
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que concerne ao marco legal,  especialmente com a previsão da logística  reversa

quando da coleta seletiva para o reaproveitamento ou destinação final dos produtos.

De acordo com os arts. 60 e 70 da Lei Federal nº 12.305, de 2010, são objetivos e

princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:

"Art. 6º - São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:

I - a prevenção e a precaução;

II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;

III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis

ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública;

IV - o desenvolvimento sustentável;

V -  a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento,  a preços

competitivos,  de  bens  e  serviços  qualificados  que  satisfaçam  as  necessidades

humanas  e  tragam  qualidade  de  vida  e  a  redução  do  impacto  ambiental  e  do

consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de

sustentação estimada do planeta;

VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial

e demais segmentos da sociedade;

VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

VIII  -  o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável  como um bem

econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;

IX - o respeito às diversidades locais e regionais;

X - o direito da sociedade à informação e ao controle social;

XI - a razoabilidade e a proporcionalidade.

Art. 7º - São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos:

I - proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;

II  -  não  geração,  redução,  reutilização,  reciclagem  e  tratamento  dos  resíduos

sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;

III - estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e

serviços;

IV - adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma

de minimizar impactos ambientais;
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V - redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;

VI - incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias-

primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;

VII - gestão integrada de resíduos sólidos;

VIII - articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor

empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de

resíduos sólidos;

IX - capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;

X - regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de

mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos

serviços  prestados,  como  forma  de  garantir  sua  sustentabilidade  operacional  e

financeira, observada a Lei nº 11.445, de 2007;

XI - prioridade, nas aquisições e contratações governamentais, para:

a) produtos reciclados e recicláveis;

b)  bens, serviços e obras que considerem critérios compatíveis com padrões de

consumo social e ambientalmente sustentáveis;

XII - integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que

envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; .

XIII - estímulo à implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;

XIV - incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial

voltados  para  a  melhoria  dos  processos  produtivos  e  ao  reaproveitamento  dos

resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético;

XV - estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável."

Nessa  realidade,  é  grave  o  problema  enfrentado  pelo  País  com  relação  à

destinação  final  decorrente  do  elevado  número  de  cartões  de  plástico  e

magnetizados, especialmente os cartões de crédito de instituições financeiras. Esses

cartões geralmente vêm acoplados de tarjeta magnetizada ou de "chips", o que não

os  torna  biodegradáveis,  gerando  graves  danos  ambientais  em  razão  da  sua

inapropriada  destinação  final,  problema  esse  agravado  pelo  enorme  crescimento

econômico desempenhado pelo Brasil nas últimas décadas, com aumento no acesso



238
____________________________________________________________________________

e utilização do crédito bancário e movimentação financeira por meio dos cartões de

crédito.

Isso posto, de acordo com os dados da Associação Brasileira das Empresas de

Cartões de Crédito e Serviços - Abecs -, até o segundo trimestre do ano de 2012,

quanto  ao  número total  de  plásticos em circulação no Brasil,  o  final  do  segundo

trimestre  registrou  718  milhões  de  unidades,  crescimento  de  9%  em  relação  ao

mesmo período do ano passado. As quantidades por modalidade e os respectivos

crescimentos foram de: 183,5 milhões (13%) de cartões de crédito,  275,5 milhões

(7%) de cartões de débito e 259 milhões (9%) de cartões de rede/loja. Houve também

leve incremento no tíquete médio das operações, de 4%.

Esses dados tornam imperiosa a atuação do poder público estadual para instituir

postos  de  coleta  voluntária  das  unidades  desses  cartões,  bem  como  atribuir  a

responsabilidade  compartilhada  dos  setores  envolvidos,  privados  ou  públicos,

especialmente na consecução da política da logística-reversa,  não apenas para a

manutenção do equilíbrio dos recursos ambientais, como também para que o próprio

Estado de Minas Gerais tenha acesso a recursos Federais, nos termos do art. 16 da

Lei Federal nº 12.305, de 2010:

"Art. 16 - A elaboração de plano estadual de resíduos sólidos, nos termos previstos

por esta lei, é condição para os Estados terem acesso a recursos da União, ou por

ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à gestão de

resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de

entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade."

Por  fim,  imperioso  é  ressaltar  que  as  medidas  tratadas  neste  projeto  de  lei

obedecem ao proposto pela Lei Federal nº 12.305, de 2010, que instituiu a Política

Nacional dos Resíduos Sólidos, especialmente ao que estabelece em seu art. 9º, a

ordem e a prioridade na gestão e gerenciamentos destes resíduos.

"Art. 9º - Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser observada a

seguinte  ordem  de  prioridade:  não  geração,  redução,  reutilização,  reciclagem,

tratamento  dos resíduos sólidos  e  disposição final  ambientalmente  adequada dos

rejeitos."

Em razão das vantagens ambientais relacionadas com o devido descarte para a
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destinação  final  ou  reaproveitamento  dos  materiais  provenientes  dos  cartões  de

plástico ou magnéticos, certos estamos de que teremos o esperado apoio desta Casa

à aprovação deste projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 977/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.830/2013

Dispõe sobre a obrigatoriedade de realização de obras em período não coincidente

com férias ou feriados prolongados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Torna-se obrigatória a realização de obras de duplicação, de recapeamento

asfáltico, de saneamento e de infraestrutura, nas rodovias e estradas vicinais sob a

administração  pública  e  da  iniciativa  privada,  em  período  nunca  coincidente  com

férias escolares ou feriados prolongados, no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - A obrigatoriedade referida neste artigo estende-se a serviços de

reparos, obras de arte, melhoria, ampliação, duplicação, saneamento e infraestrutura.

Art. 2º - Para que a realização das referidas obras não coincida com os períodos

indicados  no  artigo  anterior,  deverá  haver  padronização  na  execução  desses

serviços, no calendário de cada exercício.

Parágrafo único - A padronização a que se refere o “caput” deste artigo consiste no

agendamento  da  execução  de  obras,  nas  condições  a  serem  fixadas  em

regulamento.

Art. 3º - No caso de força maior, calamidade pública ou grave acidente, poderão ser

realizadas as intervenções nas rodovias e estradas vicinais objetos desta lei, para

sanar eventual dano iminente.

Art. 4° - O contrato relativo a cada uma das obras deverá conter cláusula expressa

sobre o disposto nesta lei, bem como as sanções civis e administrativas cabíveis aos

responsáveis solidários pela execução dos serviços, em caso de descumprimento.

Art. 5º - A empresa responsável pela execução deverá por meio de placas e avisos

de fácil visualização, informar aos usuários das vias em questão que as obras e os

serviços realizados nos canteiros somente são interrompidos nos períodos indicados
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no art. 1°, por força desta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 5 de março de 2013.

Mário Henrique Caixa

Justificação:  A proposição  em  tela  pretende  proibir  a  realização  de  obras  em

períodos que coincidam com a época de férias ou feriados prolongados. A proposta

vem ao encontro das reivindicações dos usuários das estradas de rodagem do nosso

Estado.

O período de férias escolares, bem como feriados prolongados, é a época em que

as  famílias  programam  suas  viagens,  visando  a  momentos  de  descanso e  lazer.

Devido a isso, nesse período, o tráfego se intensifica nas rodovias de todo o País.

Além do maior fluxo de carros nas rodovias nessa época, muitas vezes o poder

público  decide  executar  obras e  intervenções  nas  rodovias  estaduais,  tornando a

viagem e a vida dos usuários um verdadeiro suplício. As pessoas enfrentam trechos

de trânsito lento devido ao estreitamento das pistas em consequência das referidas

obras.

Desse modo,  urge compatibilizar  a  execução de obras  com períodos  de menor

tráfego, não somente para atender as queixas dos usuários das rodovias e estradas

vicinais, mas sobretudo para facilitar os serviços dos trabalhadores e a movimentação

dos tratores, guindastes e betoneiras nos canteiros de obras.

Ademais,  a  medida  contida  na  proposta  em  pauta  propiciará  mais  segurança,

evitando  acidentes  envolvendo  veículos,  e  beneficiará  os  usuários  de  nossas

estradas e trabalhadores da construção, que são o alicerce do desenvolvimento do

Estado.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.831/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Carmésia  o  imóvel  que

especifica.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

imóvel com área de 1.000m² (mil metros quadrados), situado na praça em frente à

Igreja de Nossa Senhora do Carmo, nesse Município, conforme escritura pública de

doação registrada às fls. 077/081, do Livro 12, do Cartório de Registro Civil e Notas

da Comarca de Carmésia.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se à

implantação da Câmara Municipal de Carmésia, do Conselho Tutelar, da unidade de

saúde e da sede da Banda Municipal.

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

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

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

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

Sala das Reuniões, 5 de março de 2013.

André Quintão

Justificação: Em 1965, o Município de Carmésia adquiriu da Mitra Arquidiocesana o

referido terreno. Em 1966, a Prefeitura doou o imóvel ao Estado, a fim de que ali

fosse instalado um posto de saúde.

Hoje,  no  local,  já  funcionam,  além  dos  serviços  de  odontologia  e  vigilância

epidemiológica, a Câmara Municipal de Carmésia e o Conselho Tutelar. A Prefeitura

deseja  agora  construir,  no  terreno remanescente,  a  sede da Banda  Municipal  de

Carmésia. A aprovação deste projeto de lei  faz-se imperiosa a fim de atender aos

requisitos legais para captação de recursos por meio de emendas parlamentares.

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

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

REQUERIMENTOS

Nº  4.294/2013,  do  Deputado  Bosco,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a comunidade de Tapira pelo transcurso do 50º aniversário desse

Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.295/2013, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Luís Carlos Balbino Gambogi por sua nomeação para o
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cargo de Desembargador do Tribunal  de Justiça. (-  À Comissão de Administração

Pública.)

Nº 4.296/2013, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Bonfinópolis de Minas pelo transcurso do 50º

aniversário desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  4.297/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso  à  Cel.  PM Cláudia  Araújo  Romualdo por  ser  a  primeira

mulher  a  assumir  o  Comando  de  Policiamento  da  Capital  nos  236  anos  da

corporação. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  4.298/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Sra. Adriene Barbosa de Faria Andrade por ser a primeira

mulher eleita para assumir a Presidência do Tribunal de Contas do Estado.

Nº  4.299/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas

Gerais  pelo  transcurso  de  seu  63º  aniversário.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de

Administração Pública.)

Nº  4.300/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Desenvolvimento Regional e à Companhia de Habitação do Estado de

Minas Gerais pedido de providências para viabilizar o atendimento das necessidades

da população do Município de Divisa Alegre. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  4.301/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  às  Secretarias  de  Meio  Ambiente  e  de  Transportes  pedido  de

providências para que desenvolvam ações a fim de implantar e adotar,  no âmbito

estadual, sistemas de carona solidária. (- À Comissão de Transporte.)

Nº  4.302/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Fundação  Palmares,  à  Secretaria  Especial  de  Promoção  da

Igualdade Racial e à Presidência da República pedido de providências para instalar

uma representação da Fundação Palmares no  Estado.  (-  À Comissão de Direitos

Humanos.)

Nº  4.303/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para instalar novas varas
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na Comarca de Sete Lagoas. (- À Comissão de Administração Pública.)

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  das  Comissões  de

Segurança Pública e de Transporte.

Questões de Ordem

O  Deputado  Paulo  Guedes  -  Sr.  Presidente,  gostaria  de  fazer  um  registro

importante, inclusive, já o fiz na semana passada. É fundamental o governo tomar

uma posição urgente relativamente a um assunto de extrema relevância para o Norte

do Estado, o Vale do Jequitinhonha, a região do polígono da seca de Minas Gerais.

Estamos  vivendo  uma  das  maiores  secas  dos  últimos  40  anos.  Estão  aqui  os

Deputados Carlos Pimenta, Luiz Henrique, Tadeu Martins Leite, todos Deputados da

bancada do Norte,  que sabem muito bem do que estou  falando.  Há uma grande

preocupação de todos os produtores,  pequenos,  médios  e grandes,  dessa região

atingida pela seca com relação ao gado. A seca matou todo o capim, a plantação,

enfim, não há comida. Há cidades do Norte de Minas, como Monte Azul, que há 30

dias  não  tem  água  para  o  abastecimento.  A cidade  está  sendo  abastecida  por

caminhão-pipa.  Além  de  Monte  Azul,  sofrem  com  o  mesmo problema Ninheira  e

Ibiracatu.  O  problema tende  a  se  agravar  cada  vez  mais.  Então,  para  salvar  os

produtores da região, é preciso que o governo faça a isenção da cobrança do ICMS

sobre a venda do gado. Queremos uma solução para esse caso. É necessária uma

medida  emergencial.  Houve  uma conversa,  mas  não  temos  nenhuma  segurança

sobre  a  questão.  Queríamos,  então,  um  pronunciamento,  um  esclarecimento  por

parte do governo sobre esse fato. Trago aqui também um outro assunto sobre o Norte

do Estado. Na semana passada, mais uma vez, o Norte de Minas foi deixado em

segundo plano na escolha de um Desembargador indicado pela OAB. Uma vez mais,

o  governo  do  Estado  nomeou  outro  Desembargador.  É  a  quarta  vez  que  o  Dr.

Sebastião  Vieira  compõe  a  lista  tríplice  para  o  cargo  de  Desembargador  por

nomeação do Governador, mas parece que ninguém da nossa região pode ocupar

um  cargo  importante  -  não  só  no  Tribunal  de  Justiça,  mas  qualquer  cargo  por

indicação. Montes Claros, aliás, todo o Norte de Minas ficou muito entristecido com a

decisão  do  Governador  de,  mais  uma  vez,  não  acatar  uma  decisão.  Vieira  foi
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novamente o vencedor da lista tríplice da OAB, mas o Governador indicou o terceiro

colocado. Portanto, fica aqui o nosso repúdio, a nossa indignação com essa atitude

do Governador, que não prestigia o Norte de Minas. Em nome da bancada do Norte

de Minas,  quero  deixar  registradas essas  palavras,  pois,  com atos como esse,  o

governo deixa parecer, cada vez mais, que não gosta da nossa região. O governo

demonstra isso em várias ocasiões, a começar pelo tratamento:  no orçamento do

Estado, a nossa região não recebe praticamente nada. Também na comemoração do

Dia  dos  Gerais,  em  Matias  Cardoso,  quando  conseguimos,  em  uma  decisão

histórica...

O Sr. Presidente - Gostaria de advertir o Deputado Paulo Guedes, que pediu para

levantar uma questão de ordem, mas não o fez até agora - está fazendo apenas uma

comunicação.  Lembro  também  que  há  15  oradores  inscritos  e  que  V.  Exa.  está

tomando o tempo desses oradores. Aproveito para informar aos outros Deputados

que, se desejarem levantar questão de ordem, citem o artigo do Regimento Interno

que vão abordar.

O  Deputado  Paulo  Guedes  -  Falta  só  1  minuto,  Presidente.  Mas  essa  é  uma

questão de ordem, sim: quando esta Casa é desrespeitada, é uma questão de ordem;

quando a Constituição de Minas Gerais é desrespeitada, é uma questão de ordem. E

isso aconteceu no Dia dos Gerais,  pois a Constituição não foi cumprida, já que o

governo do Estado deveria ter sido transferido simbolicamente para Matias Cardoso,

mas para lá não foi o Governador, para lá não foi ninguém. Então, é uma questão de

ordem, sim. Da mesma forma, quando temos uma decisão tão importante como a da

OAB ao indicar pela quarta vez, em primeiro lugar, numa lista tríplice, o nome de uma

pessoa do Norte  de  Minas,  mas essa pessoa não é  indicada pelo  governo,  isso

constitui  uma questão de ordem para a nossa região. Assim, fica o protesto deste

parlamentar  em  nome  da  nossa  bancada.  O  Norte  de  Minas  exige  respeito  do

Governador ao tratar de assuntos de interesse da nossa região.

O  Deputado  João  Leite  -  Sr.  Presidente,  quero  ponderar  com  V.  Exa.  que,

lamentavelmente,  ouvimos  o  Deputado  tratar  o  Governador  dessa  maneira.  Mas

quero registrar, em defesa do Governador, do PSDB e da base do governo do Estado,

que o governo tem o maior carinho pelo Norte de Minas e pelo Jequitinhonha. Tanto é
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que foi criada, pela primeira vez na história de Minas Gerais, uma secretaria especial

para essa região.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Inácio Franco.

O  Deputado  Inácio  Franco*  -  Sr.  Presidente,  membros  da  Mesa,  Deputados  e

Deputadas,  ocupo esta tribuna para render homenagens especiais  a sete cidades

que,  no  dia  1º  de  março,  atingiram  um  marco  histórico  em  suas  trajetórias.

Comemoramos  o  cinquentenário  Bonfinópolis  de  Minas,  Conceição  do  Pará,

Florestal, Igaratinga, Leandro Ferreira, Onça de Pitangui e São José da Varginha,

todas emancipadas pela força e poder da Lei n° 2.764, de 1962, que lhes concedeu

maioridade e autonomia para seguirem seus próprios  destinos;  todas entregues à

própria sorte para trilhar seu caminho.

A grande maioria dessas cidades teve como ponto de partida o povoamento iniciado

por aventureiros à procura de ouro em terras mineiras, nos séculos XVII e XVIII. Hoje,

50 anos depois de sua emancipação, estão consolidadas, estruturadas e avançam

rumo ao desenvolvimento e à qualidade de vida de sua gente.

No Noroeste de Minas, instalada em terras férteis, Bonfinópolis de Minas tem na

religiosidade de  seu  povo e  na  pecuária  a  força  para  mover  o  seu progresso.  A

cidade, cujo nome homenageia seu padroeiro, Nosso Senhor do Bonfim, transformou

em símbolo marcante a Praça Senhor do Bonfim, uma de suas atrações turísticas.

No Centro-Oeste mineiro, Conceição do Pará é agraciada pela beleza das terras

cortadas pelo Rio Pará. Turistas de toda a região se direcionam a essa cidade para o

lazer, a pesca e para apreciar os sabores dos doces caseiros, quitandas, além de

participar  das  tradicionais  festas  de  Nossa  Senhora  da  Conceição e  do  Sagrado

Coração de Jesus.

A cidade de Florestal ainda traz muito do esplendor verde das grandes florestas que

ocupam a região.  Hoje  é um importante  polo  de  produção do conhecimento com

cursos de pós-graduação,  superiores, técnicos,  de ensino médio  e a distância da

Universidade Federal de Viçosa - câmpus Florestal, mais conhecida por Cedaf.

Igaratinga, que em tupi-guarani  significa canoa branca, é banhada pelo Rio São

João,  que percorre as  terras  nutridas por  grandes jazidas de barro.  Essa riqueza
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natural  alimenta  a  indústria  da  cerâmica  e  sempre  foi  a  grande  referência  da

economia sólida do Município.

Leandro  Ferreira  é  considerada  sítio  arqueológico  pelo  Instituto  do  Patrimônio

Histórico e Artístico Nacional  -  Iphan -  por  causa dos objetos de origem indígena

encontrados em seu solo, entre eles urnas mortuárias. Mas são a fé e a comoção

geradas pelo museu e pelo túmulo do milagroso Pe. Libério que atraem multidões à

cidade, tornando muito populares as romarias feitas a cavalo, de bicicleta, moto e

caminhão.

Cercada por montanhas e matas, Onça de Pitangui ainda se beneficia da beleza

dos casarões antigos e da Capela de Santa Cruz, que são marcos arquitetônicos da

cidade. Além das cavalgadas e rodeios, as festas de Santana, Santa Cruz e Nossa

Senhora  do  Rosário  animam  esse  Município,  cuja  economia  é  sustentada  pela

produção de aves de corte e de hortifrutigranjeiros.

E, finalizando, temos São José da Varginha, grande centro produtor de tomates do

Estado e realizador  da  famosa Festa do Tomate.  Terra de gente acolhedora,  que

encontra ainda na avicultura, na suinocultura e na pecuária de leite as bases de sua

economia  para  produzir  alimentos  para  Minas  Gerais  e  o  Brasil.  De forma  muito

especial,  parabenizo  todas  as  pessoas  que  nasceram  nessas  sete  cidades  ou

escolheram esses Municípios para viverem. Parabenizo as Câmaras Municipais e os

Prefeitos Donizete Antônio dos Santos, de Bonfinópolis de Minas; Procópio Celso de

Freitas, de Conceição do Pará; Herbert Fernando Martins de Oliveira, de Florestal;

Fábio Alves Costa Fonseca, de Igaratinga; Robério Antônio de Campos, de Leandro

Ferreira; Geraldo Magela Barbosa, de Onça de Pitangui; e Marcos Eugênio Sanches

Martins, de São José da Varginha.

Muito jovens, se comparadas com outros Municípios mineiros, essas cidades, em

seus 50 anos, apresentam vitalidade para crescer em desenvolvimento e qualidade

de  vida,  com  a  força  do  trabalho  de  seus  moradores.  Então,  eu  gostaria  de

parabenizar  todos  esses  Municípios  que  completaram  50  anos  de  emancipação

política.

Gostaria ainda de abordar um outro assunto. Ontem, numa reportagem especial do

“Jornal Nacional”,  falou-se sobre a alta carga tributária cobrada no Brasil. Mais de
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36% de toda a riqueza produzida neste país, o nosso PIB, são transformados em

impostos, e esses tributos cobrados às vezes não revertem em obras para melhorar a

qualidade  de  vida  das  pessoas.  Vimos,  numa  reportagem  em  Mato  Grosso,  o

escoamento da produção, e agora se inicia a alta produtividade da soja. É a maior

safra  colhida  este  ano  no  Brasil,  mas  infelizmente  não  temos  estradas  para  o

escoamento  da  produção.  Vimos  os  caminhoneiros  puxando  a  soja  em  seus

caminhões, nas rodovias, que estão em estado lamentável, com buracos, e a grande

preocupação do produtor é quanto à próxima safra de milho que está vindo, com a

preocupação  também  de  não  termos  armazém  para  estocagem  da  produção  de

grãos.

Ficamos  tristes  em  ver  essa  situação.  Essa  alta  carga  tributária  cobrada  dos

brasileiros,  que  infelizmente  não  reverte  em  obras  para  facilitar  a  vida  dessas

pessoas.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Inácio Franco.

Serei breve porque o Deputado Célio Moreira também quer fazer uma intervenção. V.

Exa. é muito feliz no seu pronunciamento, defendendo os interesses dos Municípios

da sua base política, e o fazendo com experiência e, sobretudo, com competência. E

traz  um  assunto  importantíssimo,  porque  ontem,  realmente,  no  “Jornal  Nacional”,

tivemos  oportunidade de  verificar  que o  Brasil  não  é  essa  maravilha  que  alguns

Deputados  da  base  do  governo  federal  apresentam.  Estamos  com  muitas

dificuldades, o Brasil bate recorde de arrecadação, e a nossa infraestrutura, a nossa

logística, continua de péssima qualidade, trazendo problemas para os investimentos,

para os empresários, para o agronegócio. O Tribunal de Contas da União também

está questionando a Agência Nacional de Telecomunicações por causa do serviço de

internet móvel. Estamos correndo risco de “pagar mico” na Copa do Mundo. Estamos

avisando  isso  já  há  um  certo  tempo.  Então,  quando  eles  criticam  aqui  alguns

problemas do governo do Estado, temos de lembrar que está tudo interligado, e o

governo central é que tem de dar o maior exemplo para esse grande evento no ano

que vem, a Copa do Mundo. E nós estaremos muito preocupados, porque até agora

não se chegou a um consenso no que diz respeito aos portos, aos aeroportos, às

estradas. Eles não gostam do termo “privatização”, mas adoram o termo “concessão”.
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Então, ficamos realmente impressionados de ver esse excesso de imposto, de carga

tributária, mas o serviço para o cidadão não está realmente como deveria ser nos

países do Primeiro Mundo. Muito obrigado.

O Deputado Célio Moreira (em aparte) - Deputado Inácio Franco, obrigado. Quero

cumprimentá-lo pelo pronunciamento em defesa dos Municípios que V. Exa. muito

bem representa. Além disso, anexar, juntar à sua fala felicitações a outras cidades

que fizeram  bodas  de ouro,  como,  por  exemplo,  Inimutaba,  Presidente  Juscelino,

Datas,  Joaquim  Felício,  Augusto  de  Lima  e  Couto  de  Magalhães  de  Minas.  Na

realidade, várias cidades comemoraram 50 anos juntamente com suas dificuldades.

Aliás, algumas já com a sua independência e outras dependendo demais tanto do

governo do Estado quanto, principalmente, do governo federal.

Ontem até  foi  veiculada uma reportagem na televisão  mostrando a situação de

algumas estradas por onde escoa a riqueza do Brasil, com a presença de buracos,

armadilhas, enfim, rodovias da morte como o Anel Rodoviário, a BR-381, o metrô,

que, aliás, é só promessa do governo federal, pois nada acontece. Então, estamos aí

esperando.

Como já está em campanha por todo o Brasil,  a Presidente está deixando para

começar a liberar os recursos nas próximas eleições. O objetivo é a campanha para a

reeleição em 2014. Estamos atentos. Além disso, sabemos que Minas Gerais está

sendo boicotada pelo governo federal, que tem uma Presidente mineira, mas que não

trabalha por Minas e ainda dificulta qualquer emenda ou liberação para o Estado. Isso

não  é  novidade  para  os  mineiros.  Portanto,  estamos  atentos  e  continuaremos

denunciando o descaso do governo federal com Minas Gerais.

Parabéns, Deputado Inácio Franco. V. Exa. falou sobre a soja. Só para registrar, há

também a questão da BR-381, do Anel Rodoviário, dos aeroportos e do metrô, que

tem 28 anos, e nada acontece. Espero que o pronunciamento de V. Exa. ecoe em

Brasília  para  que  o  ouçam  e  tomem  providência,  a  fim  de  que  vidas  sejam

preservadas em nossas rodovias.

O Deputado Inácio Franco* - Pois bem, Deputado. Esperamos que, com a cobrança

dessas altas taxas e tributos, o governo federal reveja a distribuição dessa grande

riqueza.  Mais  de R$1.000.000.000.000,00 de impostos  foram arrecadados  no ano
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passado.

Estamos falando sobre as bodas de ouro dos Municípios que se emanciparam há

50  anos.  Às  vezes,  ficamos  até  com  pena  dos  Prefeitos  que  assumiram  as

Prefeituras,  pois  realmente  muitos  deles  se  encontram  com  o  pires  nas  mãos

procurando recursos.  Só que,  como vemos,  todos eles  estão no governo federal.

Quer dizer, mais de 70% de tudo que é arrecadado fica com o governo federal, 20%

com os Estados e 10% com os Municípios. Onde mora o cidadão? Onde estão os

problemas?  Nas  áreas  da  saúde,  da  educação  e  na  infraestrutura  urbana.  Os

Prefeitos estão vivendo uma situação de penúria, passando por dificuldades.

Esperamos que haja uma reforma tributária, a fim de distribuir as riquezas e fazer

com que esses recursos cheguem aonde deveriam chegar, ou seja, aos Municípios,

para que os Prefeitos realizem obras e melhorem a qualidade de vida das pessoas

que realmente precisam disso.

Hoje recebemos a visita de alguns Prefeitos. A situação está muito complicada. Há

problemas de toda ordem, como problemas ambientais, problemas relativos ao lixo na

zona  urbana.  Os  Prefeitos  estão  sem  condições  de  fazer  esses  investimentos  e

vieram até aqui para procurar os Deputados e lhes pedir socorro. Só que, às vezes,

ficamos de mãos atadas sem sabermos o que fazer. Portanto, esperamos que essa

reforma tributária seja feita para que esses recursos cheguem aos Municípios e os

Prefeitos realizem essas obras. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Celinho do Sinttrocell.

O  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas  e  Srs.

Deputados  presentes,  senhoras  e  senhores  que  nos  acompanham  nas  galerias,

telespectadores da TV Assembleia, servidoras e servidores desta Casa, boa tarde.

Venho  a  esta  tribuna,  no  Grande  Expediente,  para  tratar  de  dois  assuntos  de

grande interesse para o Vale do Aço e toda a região do Vale do Rio Doce, os quais

atingem diretamente toda Minas Gerais e o Brasil. Vou me referir à BR-381, estrada

fruto e promotora de uma integração nacional.

Todos sabem da minha participação no movimento sindical, especificamente entre

os rodoviários. Sei das dificuldades e convivo cotidianamente com a vida e os perigos
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das estradas, principalmente da BR-381. Como morador do Vale do Aço e usuário

regular dessa estrada, presenciei muitos e muitos acidentes, assisti a várias mortes,

perdi  vários  amigos,  rodoviários  ou  não,  e  conterrâneos  em  acidentes  na  381.

Portanto, a minha vivência e preocupação, Sr.  Presidente, vem de longe. Por isso

mesmo, desde o início,  estou na luta pela duplicação da Rodovia da Morte, como

ficou conhecida a BR-381, no trecho BH-Governador Valadares.

A estrada  tem  um  traçado  obsoleto,  da  década  de  1950,  e  foi  projetada  para

receber 500 veículos por dia. Hoje esse número ultrapassa 60 mil veículos diários. Há

anos, governos sucedem governos, e renovam-se promessas, sem que os problemas

da 381 tenham solução.

No meu primeiro discurso nesta Casa, há dois anos, tratei da questão da BR-381,

da sua urgente e necessária duplicação. Relatei a visita de Deputados desta Casa ao

então  Ministro  dos  Transportes,  Alfredo  Nascimento,  que  nos  garantiu  o  iminente

início do processo licitatório das obras.

Nesses  dois  anos,  apresentamos  21  requerimentos  referentes  à  BR-381.  Neles

solicitamos, entre outras coisas, informações, audiências públicas e visitas técnicas.

Realizamos, em Coronel  Fabriciano,  dia  24/5/2011,  audiência pública desta Casa,

com a presença da população local, de Vereadores, Prefeitos e outras autoridades,

como  o  Dr.  Nívio  Pinto  de  Lima,  representante  do  DER-MG;  Luciano  Medrado,

representante do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga do Estado de

Minas Gerais; Ivair Andrade, então Presidente da Associação Comercial, Industrial e

de  Prestação  de  Serviços  de  Coronel  Fabriciano;  José  Euler,  Presidente  da

Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Aço; Carlos Rogério Caldeira

Lima,  Presidente  da  Comissão  de  Fiscalização  da  BR-381-MG,  representando  o

DNIT. Participamos ainda, naquele semestre, de audiências públicas promovidas pelo

DNIT  em  São  Gonçalo  do  Rio  Abaixo,  João  Monlevade  e  Belo  Horizonte.  Nos

eventos, a autarquia federal apresentou as propostas das obras dos lotes nºs 1 a 6 da

duplicação.

Em  1º/9/2011,  a  Presidenta  Dilma  Rousseff  afirmou  que  a  licitação  para  a

duplicação dos dois primeiros trechos da BR-381 deveria ser aberta ainda naquele

ano.
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Segundo o Presidente, o projeto executivo para as obras, que incluem trechos da

saída de Belo Horizonte em direção a Governador Valadares, deveria ser finalizado

no máximo em um mês, ou seja, em outubro de 2011. Em 16/9/2011, o DNIT falava

em  iniciar  as  obras  em  2012,  mas  isso  não  ocorreu.  Em  maio  de  2012,  foram

lançados dois editais que visavam à duplicação da BR-381 eixo norte: nº 654/12 e nº

791/12.  Em  junho  de  2012,  em  visita  a  Belo  Horizonte,  a  Presidenta  Dilma,

juntamente com o Ministro dos Transportes e o Governador de Minas, Prof. Antonio

Anastasia,  anunciou  a  liberação  de  verba  e  o  início  da  elaboração  dos  projetos

executivos para o trecho entre Belo Horizonte e Governador Valadares. Em setembro

de 2012, novas garantias de recursos foram anunciadas pelo governo federal,  e o

Ministro dos Transportes anunciou que as máquinas estariam na pista no máximo em

março de 2013. Para nossa surpresa e desapontamento, em janeiro deste ano,  a

Comissão de Licitação do DNIT suspendeu o Edital nº 645/12. Enquanto isso, só no

ano passado, foram registrados sete acidentes por dia, totalizando 2.564 desastres.

Ao todo, 124 pessoas perderam suas vidas. Isso significa uma morte a cada três dias.

Não  acredito  em  má  vontade  do  governo  federal,  nem  da  Presidenta  Dilma

Rousseff  em  relação  aos  mineiros.  Ao  contrário,  como mineira  que  é,  ela  já  deu

demonstrações de seu compromisso com nosso povo e nosso Estado. Exatamente

por isso e porque conhece a realidade do Estado, é que, desta tribuna, dirijo-lhe a

palavra para dizer que já não aguentamos mais, que já não é mais possível suportar

tamanho atraso da duplicação da BR-381. Por isso, desta mesma tribuna, conclamo a

todos  desta  Casa,  ao  governo  estadual,  aos  Deputados  Federais,  aos  Prefeitos,

Vereadores, a sociedade civil mineira e a população em geral, para que nos unamos

em prol da duplicação da BR-381.

Nesta  hora,  acima  das  colorações  partidárias,  de  ser  governo  ou  Oposição,

devemos nos unir pela vida, por Minas e pelo Brasil. É imperioso, de uma vez por

todas, o início imediato das obras da duplicação do eixo norte da BR-381. O início

tem que ser já. Não dá mais para aceitar desculpas, não dá mais para conviver com

tanta  tragédia,  como  se  vidas  não  valessem  nada  e  como  se  não  houvesse

responsáveis. A crise, a ausência de recursos, a burocracia e a legislação não podem

mais ser usadas como argumento para adiar  o início das obras. Crise se enfrenta
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com  investimentos  públicos,  como  tem  feito  bem  a  Presidenta.  Se  a  obra  de

duplicação for tratada como prioridade do governo federal, serão alocados recursos.

Burocracia e legislação se enfrentam com determinação, iniciativa e eficiência.

Sendo assim, não há argumento possível para não resolvermos o problema da BR-

381.  Afinal,  estamos  falando  também  de  integração  nacional  e  de  progresso

econômico  e  social.  Acima  de  qualquer  coisa,  falamos  de  vida,  de  centenas  de

brasileiros,  brasileiros  de  todas as idades  e origens,  que morrerão nessa estrada

enquanto ela não for duplicada. Volto a dizer: estamos falando de vidas.

Outro assunto que vou abordar é a ponte que liga Timóteo a Coronel Fabriciano,

que está interditada há 120 dias.  Pasmem. Em novembro de 2012,  logo após as

eleições, a ponte entre Timóteo e Coronel Fabriciano, subordinada ao governo federal

e ao DNIT no Vale do Aço,  foi  interditada. A ponte é a principal  ligação viária  de

diversas cidades da região.

A Deputada  Luzia  Ferreira  (em  aparte)  -  Nobre  Deputado,  parabéns  por  suas

palavras tão adequadas a este momento que vivemos. Na semana passada, abordei

essa suspensão da licitação mais uma vez. Como V. Exa. diz,  não há justificativa.

Esse  edital  está  sendo  feito  há  pelo  menos  seis  anos,  portanto  houve  tempo

suficiente  para  dirimir  todas  as  dúvidas.  V.  Exa.,  que  transita  nessa  estrada

semanalmente, sabe melhor que eu do perigo que representa, do que ela causa ao

desenvolvimento do Estado e também regional. Creio que essa é uma unanimidade

na Casa.  Precisamos unir  forças e  esperamos ter  um mineiro como Ministro  dos

Transportes. Quem sabe possamos juntar forças, e ele, sendo mineiro - uma vez que

a Presidente Dilma,  sendo mineira,  não se sensibilizou  para  agilizar  essa obra -,

possa nos ajudar a colocar esse edital na rua e iniciar as obras.

Parabéns por trazer esse assunto mais uma vez, porque é uma grande demanda de

Minas  Gerais,  e  não  de  partido  A  ou  B  nem  de  corrente  ideológica.  É  uma

constatação óbvia e urgente, pois a duplicação dessa avenida salva vidas.

Se  V.  Exa.  me  permitir,  gostaria  de  aproveitar  este  aparte  para  dizer  que  a

Assembleia de Minas está recebendo, no piso térreo, a exposição da Fundação de

Arte  de  Ouro  Preto,  uma  fundação  pública  ligada  à  Secretaria  de  Cultura,

extremamente relevante para o nosso Estado. Tem toda a produção artística dos seus
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alunos,  dos  ofícios  que  lá  são  ensinados,  inclusive  alguns  que  estão  deixando

história, como a fábrica de tijolos de adobe e telhados de palha. Gostaria de convidar

a todos para prestigiar a nossa exposição da Faop. Obrigada.

O Deputado Celinho do Sinttrocel* - Obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Celinho do Sinttrocel, V. Exa.

está abordando um assunto pelo qual todos nós, mineiros não só daquela região do

Vale do Rio Doce e do Vale do Aço, temos clamado. Ontem V. Exa. nos deu a honra

de comparecer a Governador Valadares, que é da região de V. Exa., quando vimos as

lideranças,  Prefeitos,  Vereadores,  Deputados,  Presidentes  de  entidades,  todos

clamando  pela  duplicação  da  BR-381.  Isso  pelos  problemas  que  V.  Exa.  está

enumerando e por tudo que já temos dito, não só nós, mas todos os Deputados da

região  e  outros  Deputados,  como o  Deputado  João  Leite.  Tanto  temos  falado  e

repetido, mas até hoje parece que ainda não sensibilizamos o governo federal. É hora

de  a  Presidente  Dilma Rousseff  dar  um murro  na  mesa para  fazer  acontecer.  É

preciso chegar o momento - e todos falam que a Presidente é boa para isso - de dar

um tapa na mesa para valer,  ou não acontecerá, e os editais  continuarão saindo

errado,  os anos vão passando,  as vidas vão se perdendo,  o desenvolvimento vai

ficando atravancado naquela região, mas a duplicação não sai.

Então estamos aqui para nos solidarizar com V. Exa., que foi testemunha ontem do

protesto  e  do  clamor  de  toda  uma  região  pela  duplicação  imediata  da  BR-381.

Obrigado.

O Deputado Celinho do Sinttrocel* - Obrigado, Deputado Bonifácio Mourão. Quero

ver esse sentimento de união em torno da necessidade de duplicação da BR-381,

que é forte e presente nos 77 Deputados daqui. É extremamente necessário unirmos

forças  para  levarmos  essa  preocupação  ao  governo  federal,  ao  Ministério  dos

Transportes,  e  não  admitirmos  mais  qualquer  tipo  de  adiamento  das  obras  de

duplicação da BR-381.

Meu  tempo  está  esgotado.  Retornarei  a  esta  tribuna  para  tratar  novamente  do

assunto  do  fechamento  da  ponte  que  liga  Coronel  Fabriciano  ao  Município  de

Timóteo,  uma  região  metalúrgica,  que  concentra  empresas  importantes  do  setor

metalúrgico.  Esse acontecimento tem prejudicado consideravelmente a população.
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Chegamos ao ponto de fazer uma manifestação na última sexta-feira trancando a

ponte nova, para que o DNIT de Minas Gerais tomasse posição, e, além de vigiarmos

a BR-381, também resolvamos de vez a abertura dessa ponte e a situação das obras

que estão interditadas há mais de 120 dias. Muito obrigado a todos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O  Deputado  Carlos  Pimenta  -  Exmo.  Presidente,  caro  amigo  Deputado  José

Henrique, Srs. Deputados presentes, imprensa, povo do nosso Estado, gostaria de

aproveitar  esta oportunidade e destacar um trabalho magnífico que o recém-eleito

Prefeito de Montes Claros vem fazendo na cidade. É importante que, nesse momento

tão difícil dos atuais administradores, tenhamos momentos iguais a este e destaques

importantes a fazer.

Mas, em primeiro lugar, Sr. Presidente, gostaria de fazer alguns anúncios a respeito

de alguns bons momentos que acontecerão lá na nossa região do Norte de Minas.

Primeiramente, vamos realizar no dia 18 de março próximo uma reunião fundamental,

que é a reunião da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais e da

Defesa  Civil  Nacional,  com  as  autoridades  de  Montes  Claros,  o  Prefeito,  os

Vereadores  e  a  imprensa.  Estarão  presentes  autoridades  do  Japão,  que  virão

exclusivamente para fazer um estudo e para dar uma resposta ao grande temor da

população de Montes Claros: os tremores que têm acontecido. Todo o mundo sabe

que a imprensa noticiou que a cidade de Montes Claros este ano já passou por vários

terremotos,  até  de  magnitude  superior  a  4,5  da  Escala  Richter.  Isso  levou

preocupação  e  pânico  à  cidade  de  Montes  Claros.  Dezenas  de  tremores,

praticamente  imperceptíveis,  acontecem a toda  hora.  Sabemos  perfeitamente  que

esses  temores  podem  ou  poderão  ser  o  prenúncio  de  uma catástrofe  que  pode

acontecer em Montes Claros.

De maneira muito correta, o Governador Anastasia, de Minas, determinou que a

Coordenadoria de Defesa Civil fizesse um estudo e, com isso, levasse tranquilidade

ao povo de Montes Claros.

No dia seguinte, dia 19, a Cedec também vai fazer uma reunião com os Prefeitos,

com lideranças de todo o Norte de Minas, para poderem discutir essa seca que, na
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verdade, é a pior seca da história do Norte de Minas, da história da nossa região. Em

alguns locais, do mês passado até o mês de março, choveu apenas 120mm, quase

como acontece nos desertos.

Então, no dia 19, a Cedec vai realizar essa audiência.

A presença dos Prefeitos, dos representantes da Unimontes e da população nessa

audiência é muito importante, a fim de terem acesso às informações e orientações

para que, com a ajuda de Deus, possamos superar esse momento tão difícil.

Comunico  que  hoje  foram  aprovados  alguns  requerimentos  na  Comissão  de

Segurança Pública desta Casa. O Presidente João Leite recebeu um requerimento,

de nossa autoria, propondo a realização de uma audiência pública em Montes Claros

para debater as condições precárias de trabalho da Polícia Civil,  que está em um

prédio alugado, passando por grandes dificuldades, e a construção da sede do Corpo

de Bombeiros de Montes Claros. A audiência será marcada em abril.

A  Comissão  de  Transporte  e  Obras  Públicas,  na  pessoa  do  Presidente  Ivair

Nogueira, marcou duas audiências públicas. A primeira audiência será realizada em

Francisco Sá, para debater a situação da BR-251. O Deputado Celinho do Sinttrocel

falou da BR-381, a Rodovia da Morte, mas a BR-251, que liga Montes Claros até a

Rio-Bahia, não fica por menos. São dezenas de pessoas que morrem mensalmente

nessa rodovia. Há acidentes que atrapalham todo o trânsito. Por essa BR transitam

mais  de  30  mil  carretas  pesadas,  interligando  o  Sudeste  ao  Nordeste  Brasileiro.

Portanto,  repito,  realizaremos  uma  audiência  pública,  no  dia  21  de  março,  em

Francisco Sá, que é o símbolo dos pontos negativos dessa rodovia. No mesmo dia,

debateremos também a situação do Anel Rodoviário de Montes Claros, novela que já

se arrasta há tantos anos.

No dia 24 de abril, realizaremos outra audiência em Três Pontas, no Sul de Minas,

para debatermos o Programa Caminhos de Minas e a situação da MG-167, que liga

Três Pontas a Varginha. Recebemos a solicitação do Prefeito Paulo e dos Vereadores

para realizarmos esse debate. Portanto, faremos essa grande audiência pública em

Três Pontas.

Companheiros, Deputados, quero trazer as nossas congratulações ao Prefeito de

Montes Claros, Ruy Muniz. O balanço de 60 dias de sua administração causa-nos
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grande  satisfação e  orgulho,  pois,  mesmo recebendo a  Prefeitura  numa situação

difícil -  não vou dizer uma herança maldita, porque é um termo que não gosto de

utilizar -, com uma dívida de mais de R$290.000.000,00, com as folhas de dezembro

e  do 13º  salário  atrasadas,  ele  nos  mostra  que  há  condições  de cada  vez mais

trabalhar e acreditar na sua administração. O Prefeito Ruy Muniz já foi Vereador em

Montes Claros e Deputado Estadual, e tem uma grande folha de serviços prestada à

comunidade como professor, como dirigente na área da educação e atualmente como

dirigente da cidade de Montes Claros.

Sublinhei alguns temas, alguns tópicos, para mostrar que, quando o Prefeito quer

realizar um bom trabalho, mesmo com falta de recursos, ele consegue. Sabemos que

as Prefeituras estão praticamente imobilizadas pela falta de condições orçamentárias,

de  receitas  e  com  as  despesas  herdadas  de  antecessores,  como foi  o  caso  da

Prefeitura de Montes Claros.

Nesses 60 dias, o Deputado Ruy Muniz fez o cadastramento de todos os servidores

e constatou que verdadeiras aberrações aconteciam. Hoje a Prefeitura tem controle

desses servidores, valorizando os que trabalham pelo nosso Município.

Na  licitação  do  transporte  escolar  da  zona  rural,  vimos  escândalos  serem

anunciados. A Polícia Federal teve de agir nas questões da merenda escolar e na

licitação de transporte. Mas o Prefeito Ruy Muniz pôs um ponto final em tudo isso ao

mostrar transparência nos atos, usando o poder de informação, que é tão importante

para o desenvolvimento da cidadania do nosso povo.

Quanto à operação de limpeza e de tapa-buracos, parece que ocorreu uma guerra

em Montes Claros, pois todas as ruas estavam cheias de buracos, e as bocas de

lobo, entupidas.

Naquela  chuva fatídica  ocorrida  há  um tempo,  vimos  o  efeito  da  enchente  que

deixou mais de 1.200 pessoas desabrigadas. A criação da força-tarefa para atender

os atingidos pela chuva foi importante, porque pessoas que moram em áreas de risco

precisavam  ser  deslocadas.  Não  apenas  no  momento  trágico  das  chuvas,  mas,

posteriormente, as ações desenvolvidas mostraram a importância da organização de

uma Prefeitura.

Desobstrução do canal da Avenida Vicente Guimarães e do Córrego das Melancias.
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A Delegacia Regional de Segurança Pública de Montes Claros fica exatamente às

margens dessa avenida. As chuvas que inundaram o córrego que corta o centro da

cidade invadiram as dependências da sede da Polícia Civil, estragando computadores

e causando pânico nos moradores da região. A água estava mais de 1m acima do

nível normal.

Já  citei  o  processo  licitatório  da  merenda,  motivo  de  vergonha  para  todos  os

montes-clarenses. A Polícia Federal fez uma operação, mostrou o envolvimento das

pessoas. O Prefeito também colocou um ponto final no capítulo negro dessa novela

que se arrasta há tantos e tantos anos.

Gostaria de falar ainda da reforma e da faxina do mercado central, orgulho de todos

os montes-clarenses, hoje pronto para receber os visitantes.

Regularização salarial  e  pagamento no quinto dia útil.  Em dezembro, o Prefeito

pagou o 13º salário e, em janeiro e fevereiro, fez o pagamento dos salários sempre no

quinto dia útil, o que é um direito dos servidores e não um favor.

No  que  se  refere  às  ações  educativas  de  combate  à  dengue,  foram  retiradas

milhares de toneladas de lixo e visitadas mais de 25 mil casas em duas áreas de

maior risco. Milhares de casos foram notificados. Em Montes Claros, brincam dizendo

que quem está na parte de cima da cidade corre o risco de terremotos, quem está no

meio corre o risco de dengue e quem está embaixo sofre com as enchentes.

Citamos ainda a criação da força-tarefa para intensificar a fiscalização das casas de

“shows”, evitando o que aconteceu no Rio Grande do Sul, e o protocolo do VLT, do

PAC 2, projeto de R$185.000.000,00 do Ministério das Cidades que beneficia toda a

população. Esse projeto foi muito bem elaborado e protocolado a tempo. Esperamos

que a Presidenta Dilma beneficie realmente o povo com esse VLT, que cortará toda a

cidade, utilizando os trilhos de uma antiga central ferroviária, que hoje é uma chaga

em Montes Claros, mas que poderá ser uma solução no futuro.

As ações do Prefeito Ruy junto à bancada de Deputados Federais e à Codevasf,

permitindo a disponibilização de recursos,  também merecem nossa consideração.

Vemos por aí inauguração de praças, distribuição de cestas básicas, ampliação de

UBS.

Também  queremos  anunciar  que  já  foi  liberada  pelo  governo  do  Estado  uma



258
____________________________________________________________________________

unidade básica de saúde para toda a região do Village no valor de R$1.600.000,00,

para atender aos programas de Saúde da Família. Além disso, tivemos a inauguração

de academias ao ar livre - trata-se de um programa do governo do Estado. Enfim, são

ações dessa natureza que faço questão de destacar aqui.

Como já disse, hoje as Prefeituras andam capengando com toda dificuldade. Às

vezes,  não  conseguem  as  portas  abertas  do  governo  federal  e,  muitas  vezes,

recorrem ao governo do Estado,  que tem ajudado muito as  cidades  do Norte  de

Minas, como Montes Claros. Veja, meu caro Tenente Lúcio, em uma cidade do porte

de Montes Claros, com mais de 400 mil habitantes residentes, com uma população

flutuante de mais de 1 milhão de pessoas e com 5 universidades, o Prefeito pegando

uma terra arrasada como pegou e conseguindo, com pouco mais de 60 dias, sem

colocar  culpa  em ninguém,  sem pessimismo e  sem olhar  para  trás,  organizar  as

finanças, a Prefeitura, os pagamentos e dar uma nova visão aos moradores e trazer

novo ânimo.

Portanto,  gostaria  de  dizer  ao  Prefeito  Ruy  Muniz  que  pode  contar  com  este

parlamentar e com a Bancada do Norte de Minas, a qual um dia ele também integrou,

para que possamos não só ajudar  a nossa Montes Claros, a capital  do Norte de

Minas, mas também toda a nossa região, principalmente em um momento tão difícil

como o que estamos passando com essa seca que se arrasta há tantos meses, que

tem  tirado  vidas  e  tanta  coisa  material,  mas  que  em  nenhum  momento,  Sr.

Presidente, tirou a esperança e a vontade de lutar do valoroso povo norte-mineiro.

Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bosco.

O Deputado Bosco* - Cumprimento o prezado Presidente Deputado Hely Tarqüínio,

que  interinamente  conduz  os  trabalhos  desta  reunião;  os  caros  Deputados  e

Deputadas;  de  forma  muito  especial,  os  telespectadores  que  acompanham  os

trabalhos  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado de Minas  Gerais  por  meio  da  TV

Assembleia; e também os internautas que nos acompanham em transmissão ao vivo

pela internet.

Sr. Presidente, caros Deputados e Deputadas, é com muita satisfação que, mais

uma vez, hoje retornamos a esta tribuna de uma forma muito especial, pois queremos
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aqui relatar um pouco do nosso trabalho realizado, sobretudo, durante o exercício de

2012, já que no último mês de fevereiro complementamos aqui o segundo ano deste

mandato. Cabe aqui fazer um balanço até para levar ao conhecimento daqueles que

temos a honra, a alegria e o prazer de representar aqui na Assembleia de Minas

Gerais.

Nós,  por  meio  de  várias  comissões,  pudemos  realizar  várias  audiências,  vários

fóruns técnicos e debater diversos assuntos, principalmente aqueles relacionados a

minha região de Araxá, do Alto Paranaíba,  do Triângulo Mineiro,  enfim,  de outras

regiões do Estado. No entanto, quero aqui destacar - e fizemos questão até de fazer

isso aqui, Sr. Presidente, caros Deputados e Deputadas - um informativo sobre as

ações que marcaram o nosso trabalho no ano de 2012 e que contou de forma efetiva,

prezado  Deputado  João  Leite,  com  o  apoio  irrestrito  e  fundamental  do  nosso

Governador Anastasia e também de todos os Secretários que compõem seu governo.

Dentre todas essas ações, destaco aqui os mais de 13 milhões que, em parceria

com  o  governo  estadual,  carreamos  para  Araxá  e  para  as  cidades  da  região,  a

exemplo de Perdizes, Pedrinópolis, Santa Juliana, Pratinha, Campos Altos, Medeiros,

Bambuí, Córrego Dantas, Itabira, Sacramento, São Roque e outras. Foram recursos

importantes nas áreas de saúde, educação e infraestrutura.

Quero destacar aqui a questão do trevo do Distrito Industrial localizado na minha

querida Araxá. Esse trevo antigo que existia ali era arcaico, Deputado Doutor Wilson

Batista, e dava acesso ao Distrito Industrial.  Ele foi  palco, por diversas vezes, de

inúmeros  acidentes,  em  sua  maioria  fatais.  Muitos  foram  os  trabalhadores  e

empresários  de  Araxá  que,  ao  saírem  do  serviço,  retornando  para  suas  casas,

sofreram algum tipo de acidente naquele trevo. Lamentavelmente, vários faleceram.

Portanto,  trouxemos,  em  nome  da  comunidade  de  Araxá,  dos  empresários,  da

Associação Comercial e Industrial - Acia -, esse pedido ao governo do Estado logo no

início  deste  mandato.  O  Governador  Anastasia,  sensibilizado  com  a  situação,

principalmente  com  as  vítimas  de  acidentes  naquela  localidade,  deliberou  uma

parceria do DER com a Codemig, e está ali sendo realizada uma obra da ordem de

mais  de  2,5  milhões  para  construção  de  um  novo  trevo.  Tenho  certeza  de  que

colocaremos fim àquela situação insegura do trevo no Distrito Industrial de Araxá.



260
____________________________________________________________________________

Há também outra ação importante que aqui vale a pena ressaltar. Há muitos anos,

Araxá e toda a região clamavam pela instalação de uma UTI neonatal, sobretudo para

que gestantes com gravidez complicada tivessem mais tranquilidade, segurança e a

certeza  de  que,  se  houvesse  necessidade  de  atendimento  de  urgência,  de

emergência em uma UTI neonatal, teriam essa estrutura, tão importante na área de

saúde.  Sei  que essa reivindicação já  foi  apresentada por  inúmeras  lideranças  da

nossa  região,  e  que,  em  outros  momentos,  em  outros  tempos,  isso  não  foi

concretizado.  Mas agora, por  meio do nosso trabalho,  do apoio desta Casa e da

sensibilidade do Governador Anastasia, do Danilo de Castro, Secretário de Governo,

e do Secretário Antônio Jorge, que tão bem está conduzindo a Secretaria de Saúde, o

recurso foi liberado para a construção da UTI neonatal em Araxá, que atenderá toda

aquela região. É um recurso importante, da ordem de 2,5 milhões, que garantirá à

Santa Casa de Misericórdia de Araxá a implantação dessa tão sonhada UTI,  que

doravante  contribuirá  para  salvar  a  vida  dos  recém-nascidos  que  porventura

necessitem desse atendimento.

Quero aqui também, caros colegas Deputados e Deputadas, ressaltar uma questão,

já que Deputados que me antecederam nesta tribuna falaram muito sobre a situação

caótica e crítica das rodovias, principalmente das federais,  a exemplo da BR-381.

Nós,  por  intermédio  de  uma  comissão  conjunta  com  a  Comissão  de  Segurança

Pública, presidida pelo Deputado João Leite, obtivemos, por meio do fórum técnico

que tratou da cultura da paz no trânsito, um resultado extremamente positivo para a

região  do  Alto  Paranaíba,  com  relação  à  BR-262.  Enquanto  não  acontece  a

duplicação da BR-262,  principalmente  do  trecho de Bom Despacho até  Uberaba,

outras medidas precisarão ser tomadas. Aquele fórum que realizamos, em especial

na cidade de Ibiá, no Alto Paranaíba, em que foi detectada a necessidade urgente de

tomarmos medidas para  diminuirmos os acidentes com vítimas fatais  na  BR-262,

numa ação conjunta, já gerou frutos. Conseguimos sensibilizar o DNIT, numa parceria

importante  com  a  Cemig,  e  foram  instalados,  em  vários  pontos  da  BR-262,

principalmente na Serra da Saudade, vários radares, que já estão em funcionamento

e que contribuíram, sobremaneira, para a diminuição de acidentes naqueles trechos.

Tenho conversado com alguns Prefeitos da região - de Ibiá, de Campos Altos, de
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Santa Rosa da Serra, de Luz, de Bom Despacho - e todos eles são unânimes em

dizer que, depois que foram instalados ali os radares, houve um resultado positivo, ou

seja, diminuiu o número de acidentes.

Entendemos que se trata de uma medida razoável, provisória. O ideal é que seja

concluída a duplicação da BR-262, de Nova Serrana até Uberaba, já que o trecho de

Belo Horizonte até Nova Serrana já foi duplicado. No trecho onde se fez a duplicação

o número de acidentes diminuiu significativamente. Agora, é preciso que esse projeto

da duplicação chegue às próximas cidades, levando segurança e,  acima de tudo,

maior agilidade para o transporte, no escoamento da produção do Triângulo Mineiro,

do Alto Paranaíba, vindo para a Capital ou indo daqui para aquela região.

Quero aqui, também, caro Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, destacar

o entusiasmo das regiões do Alto Paranaíba e do Triângulo Mineiro com relação a

esse  programa fenomenal  do  governo  do  Estado,  o  Caminhos  de  Minas.  Vários

Municípios da nossa região já iniciaram suas obras de asfaltamento de vias  e de

rodovias  que  vão  interligar  Municípios.  Citamos,  como  exemplo,  o  Município  de

Perdizes. Serão 24km asfaltados da cidade até a BR-262. A obra já está licitada e

será iniciada ainda neste primeiro semestre. É mais uma ação positiva do governo do

Estado.

Há  outra  obra  importante  prestes  a  ser  iniciada.  Refiro-me ao  asfaltamento  da

rodovia que liga Rio Paranaíba à Serra do Salitre. É um trecho importantíssimo numa

região que tem contribuído sobremaneira para o desenvolvimento do Estado. Essa

obra já foi licitada e está para ser iniciada ainda neste primeiro semestre.

Outra  obra  importantíssima  dentro  do  programa  Caminhos  de  Minas  é  o

asfaltamento  do  trecho Medeiros-Ibiá-Pratinha.  Essa  obra  é  muito  esperada pelas

populações desses Municípios e totalizará mais de 45km; é sonhada e almejada por

toda aquela região há décadas e, agora, vai tornar-se uma realidade por meio dessa

ação do nosso Governador Anastasia.

São conquistas, projetos e programas importantes que estão chegando pela ação

competente e responsável do Governador Anastasia. Assim, aproveito este momento

em  que  faço  um  breve  balanço  dessas  conquistas  para  a  nossa  região  -  Alto

Paranaíba e Triângulo Mineiro - para fazer também um agradecimento ao Governador
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Anastasia pela forma atenciosa com que tem conduzido os destinos não só da nossa

região, mas de todo o Estado.

Quero ressaltar também o trabalho magnífico da Secretária de Educação Ana Lúcia

Gazzola. Só para o Alto Paranaíba e o Triângulo Mineiro foram destinados muitos

milhões  para  reforma  e  ampliação  das  escolas  estaduais.  Esses  recursos

importantíssimos já foram repassados por convênios e parcerias com a Secretaria de

Educação e as caixas escolares de Municípios de toda a região, como Araxá, e vão

servir  para que as Diretoras das escolas e as superintendências  da nossa região

possam oferecer melhores condições aos alunos, com melhorias nos prédios e na

acessibilidade para portadores de necessidades especiais que frequentam as nossas

escolas.

Por fim, são inúmeros benefícios e obras importantes e duradouras, tenho certeza,

que a nossa região recebe desse governo e pelas quais vai zelar, porque elas vêm

melhorar o aparato da estrutura física do Estado de Minas Gerais.

Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente, a quem agradeço a paciência. Em breve

haveremos de registrar, com os nossos companheiros nesta Casa, outras ações do

nosso governo em prol de Minas Gerais.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Esgotado o prazo destinado a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta de  Emenda à  Constituição  nº  43/2013,  do

Governador do Estado, que acrescenta a alínea “c” ao inciso XXXIV do art. 62 e dá

nova redação ao art. 247 da Constituição do Estado: Pelo BTR: efetivos - Deputados
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Luiz  Humberto  Carneiro  e  Zé  Maia;  suplentes  -  Deputados  Glaycon  Franco  e

Lafayette  de  Andrada;  pelo  BAM:  efetivos  -  Deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e

Inácio  Franco;  suplentes  -  Deputados  Duilio  de  Castro  e  Romel  Anízio;  pelo  PT:

efetivo - Deputado Rogério Correia; suplente - Deputado Paulo Guedes. Designo. Às

Comissões.

A Presidência vai ler decisão da Mesa (- Lê):

DECISÃO DA MESA

- A decisão da Mesa foi publicada na edição anterior.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Segurança Pública - aprovação, na 1ª Reunião

Ordinária,  em 5/3/2013,  dos Requerimentos nºs  4.199/2013,  do  Deputado Antônio

Carlos  Arantes,  4.201,  4.208  e  4.209/2013,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,

4.240/2013, do Deputado Tadeu Martins Leite, 4.257/2013, do Deputado Braulio Braz,

e  4.273/2013,  do  Deputado  Fábio  Cherem;  e  de  Transporte  -  aprovação,  na  1ª

Reunião Ordinária,  em 5/3/2013, dos Requerimentos nºs 3.854/2012, do Deputado

Rômulo Veneroso, 3.871/2012, do Deputado Anselmo José Domingos, 3.986, 3.987,

4.004, 4.095, 4.096 e 4.105/2012, da Comissão de Participação Popular, 4.159/2012,

do Deputado Tenente Lúcio,  4.176/2012,  da Comissão de Defesa do Consumidor,

4.212/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  4.237/2013,  do  Deputado  Duarte  Bechir,

4.258/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  e  4.263/2013,  do  Deputado

Antônio Carlos Arantes (Ciente. Publique-se.).

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  verifica,  de  plano,  que  não  há  quórum  para

votação, mas que há para a continuação dos trabalhos. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Lafayette de Andrada em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento

Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Bonifácio Mourão. A

Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 30 minutos. Com a

palavra, o Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há poucos

dias o Governador Antonio Augusto Anastasia fez um balanço dos seus dois anos de

governo em Minas Gerais. Estávamos presentes e ficamos impressionados não só
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pelo que Sua Excelência tem realizado pelo nosso Estado como pelo domínio que

tem de todas as ações praticadas nas áreas de educação, saúde, defesa social e

assim por diante, em todas as áreas territoriais de Minas Gerais. O Governador tem,

conforme  todos  sabem,  uma  memória  privilegiada  e  uma  dedicação  invulgar  na

administração do Estado de Minas Gerais. É sem dúvida um dos maiores, senão o

maior executivo do Brasil atualmente.

Isso que estou dizendo não é só da nossa parte. Em todos os eventos de que

participa fora de Minas - e no final da última semana participamos de um em João

Pessoa, Capital da Paraíba, quando estavam presentes 20 Estados brasileiros -, a

admiração  pela  competência,  pela  dedicação,  pela  seriedade  do  Governador

Anastasia  é  unânime  em  todos  os  Estados  brasileiros.  Muitos  até  falam  que

gostariam de ter um Governador com o perfil do Governador de Minas Gerais Antonio

Augusto Anastasia.

Consideramos um privilégio, Deputado Rômulo Viegas, ter um sucessor de Aécio

Neves como temos em Antonio Augusto Anastasia. A partir  de 2003 Minas Gerais

realmente virou outro Estado em termos de desenvolvimento, tornando-se cada vez

mais  um Estado melhor para se viver.  Esse é o trabalho,  dividido em três  partes

principais,  começando  com  o  Choque  de  Gestão,  passando  pelo  Estado  para

Resultados e chegando à Gestão para a Cidadania. E nós, os mineiros, somos os

grandes beneficiados da gestão não só de Aécio Neves, mas agora de Anastasia.

No seu balanço, Sua Excelência o Governador fez referência a todas as áreas, e

aproveitaremos  esta  oportunidade  para,  com  muita  justiça,  repercutir  o  seu

pronunciamento  nesta  Casa.  Até  porque,  Deputado  João  Leite,  o  Governador

Anastasia  pediu  a  mim,  como  seu  Líder  do  Governo,  que  agradecesse,  e

agradecesse muito, de coração, a todos os Deputados que tanto contribuíram para o

bom resultado do seu governo.  Ele o fez repetidamente.  Ouvi  isso e não estaria

espelhando com fidelidade o seu sentimento se não repercutisse essa gratidão aqui

neste instante.

Ele fala sobre o seu governo, e vamos começar e passar rapidamente para que os

Deputados e  os que nos veem pela TV Assembleia,  Sr.  Presidente,  tenham pelo

menos uma impressão do que este governo tem realizado pelo  Estado de Minas
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Gerais. Vamos à saúde: na saúde, vamos ver o programa de redes integradas de

saúde, para adequar a oferta e a qualidade de cuidados secundários e terciários. Aí

vem a  Rede de Urgência  e  Emergência,  Deputado Doutor  Wilson Batista.  Foram

investidos R$185.000.000,00 na implantação das redes de urgência e emergência em

todo o Estado.

Viva Vida - Mães de Minas. Foram implantados Centros Viva Vida de referência

secundária em 29 microrregiões de Minas Gerais.

Programa Aliança pela Vida. Conscientização sobre os prejuízos sociais causados

pelas drogas e redução das consequências. Atenção ao usuário de álcool, “crack” e

outras  drogas.  Implantação  do  Cartão  Aliança  pela  Vida.  Foram  implantados  40

Consultórios  na  Rua  -  Território  Aliança.  Foram  investidos  R$37.000.000,00  no

programa Aliança pela Vida.

Não  comentarei  aqui  a  importância  desse  programa de  combate  ao  tráfico  de

drogas, sobretudo, ao “crack”, pois todas as famílias mineiras são testemunhas disso

e do dever do Estado de chegar junto numa hora dessa.

Programa Saúde em Casa, Deputado Glaycon Franco - aliás, V. Exa. também é

médico.  Universalizar  e  ampliar  a  qualidade  dos  serviços  de  atenção  primária  à

saúde,  com  ênfase  em  ações  de  promoção,  prevenção  e  assistência  à  saúde.

Ampliação  da  estrutura  de  atenção  primária  à  saúde.  Foram  investidos

R$152.000.000,00 na construção, reforma e ampliação de 95 Unidades Básicas de

Saúde - UBS - em todo o Estado. Mais 70 UBS foram contempladas com recursos

financeiros estaduais para construção, reforma e ampliação. Isso sem se falar que

faremos  ligeiras  considerações  sobre  reformas,  construções  de  novos  hospitais,

novos programas de Saúde da Família e, assim, várias outras áreas trabalhadas pelo

atual governo.

Programa Saúde Integrada. Aprimorar a gestão da rede por meio de instrumentos,

ferramentas e políticas inovadoras. Gestão da Política Hospitalar.  Implantação dos

hospitais regionais e microrregionais de Governador Valadares, Teófilo Otôni, Além

Paraíba, Novo Cruzeiro, Nanuque, Lafaiete, Sete Lagoas, Uberlândia e assim tantos

e tantos outros. Além disso, 140 hospitais estão recebendo incentivo financeiro do

Pro-Hosp.
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Prezado  Deputado  Duilio  de  Castro,  isso  é  para  evitar  que  tantas  e  tantas

ambulâncias saiam do interior trazendo pessoas que não possuem recursos e estão

procurando a Capital, que já está inteiramente saturada. Muitas pessoas às vezes

não conseguem vagas no interior  nem na Capital.  Quando há um problema mais

grave, muitas delas vêm a óbito por falta de recurso. O atual governo está levando a

sério essa questão não só pelas UPAs e pelas UBS, mas, sobretudo, pelos hospitais -

e hospitais regionais - nas cidades-polo de Minas Gerais, para conter a evasão para a

Capital e, além disso, fazer os diversos tratamentos de saúde dos mais necessitados,

incluindo tratamentos e cirurgias mais complexas, como de coração, cabeça e assim

por diante, que serão atendidos nos hospitais de urgência e emergência.

Programa Saúde Integrada. Aprimorar a gestão da rede por meio de instrumentos,

ferramentas  e  políticas  inovadoras.  Farmácia  de  Minas.  Foram  implantadas  200

novas unidades de Farmácia de Minas.

O Deputado Glaycon Franco (em aparte) - Querido Líder, peço-lhe que, ao ter uma

audiência com o nosso grande Governador Anastasia, leve a nossa gratidão. Quando

V.  Exa.  diz  que  ele  agradeceu  aos  Deputados  que  o  ajudam  nessa  empreitada,

somos nós quem temos de agradecer-lhe.

Quero eximir-me, neste momento, do título de médico e fazer meus agradecimentos

como cidadão mineiro, ou melhor, cidadão brasileiro que vê hoje na saúde o principal

problema da população do nosso país. Os dados que estão à mostra são inúmeros.

Há pouco tempo os nossos jornais do Estado mostraram o hospital da cidade de

Matozinhos  como  o  único  que  está  sendo  fechado.  Mais  de  6  mil  leitos  foram

fechados no Estado de Minas Gerais, assim como 47 mil em todo o Brasil.

Todas as santas casas estão em petição de miséria, e o nosso querido Governador,

grande homem, com a sensibilidade que lhe é peculiar, faz esses investimentos cujos

dados V. Exa. enumera nessa tribuna, como os dos hospitais regionais. Falo isso por

Conselheiro Lafaiete, cidade-polo do Alto Paraopeba, Vale do Piranga, cujo hospital,

com mais de 20 leitos de CTI e mais de 200 leitos pelo SUS, atenderá quase 400 mil

habitantes, com Samu e Corpo de Bombeiros. Isso demonstra a sensibilidade dele,

ao levar atendimento às periferias e tirar as pessoas dos grandes centros.

Recentemente ele investiu R$735.000.000,00. Todos os hospitais de Minas Gerais
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que  atendem  pelo  SUS  receberão  recursos  por  meio  do  Pro-Hosp,  para  se

fortalecerem  e  melhorarem  a  qualidade  no  atendimento.  Enquanto  o  nosso

Governador luta pela saúde, a União, que detém a maior parte de recursos, deixa que

a saúde sofra as consequências que estamos vendo, com os hospitais cada vez mais

em situação de miséria e caos.

Amanhã  ocuparei  a  tribuna  e  trarei  mais  dados,  dados  infelizes,  por  causa  da

insensibilidade  do  nosso  governo.  Leve  a  nossa  gratidão  de  cidadão  mineiro  ao

Governador  pela  sua  atitude  e  pelas  suas  ações  em  prol  da  saúde,  que,  todos

sabemos, é o maior patrimônio do povo desta nação.

O Deputado Bonifácio Mourão - Agradeço muito ao Deputado Glaycon Franco, que

dá testemunho, como grande médico que é, do trabalho que o Governador Anastasia

tem realizado. Por enquanto falamos apenas da saúde.

Antes  de  falar  da  educação  e  ouvir  o  Deputado  Bosco,  que  é,  sem  dúvida,

especialista da área, concedo aparte ao colega e amigo Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - No Plenário da Assembleia, nesta tarde

de terça-feira,  gostaria  de parabenizá-lo,  Deputado Bonifácio Mourão,  por  V.  Exa.

desempenhar  o  papel  de  Líder  do  Governo  com  muita  competência  e  com  a

experiência enriquecida pela ocupação de diversos cargos públicos,  ao longo dos

anos. Sermos liderados por V. Exa. nos motiva cada vez mais. Publicamente, gostaria

de  agradecer-lhe  o  desempenho  e  também  ao  Governador  Anastasia  por  estar

percebendo a  ação dos Deputados que  compõem a sua base neste  Parlamento.

Concordo com V. Exa.: o governo de Minas fez destaque, faz diferença com ações

extremamente propositivas na área de saúde do Estado.

As dificuldades são grandes. Recentemente, com a regulamentação da Emenda nº

29,  capitaneada  pelo  grande  Deputado  da  nossa  base  política  Carlos  Mosconi,

quando Deputado Federal no Congresso, foram criadas facilidades para que Estados

e  Municípios  empreguem  os  recursos  com  mais  transparência  e  apliquem  os

percentuais com mais rigor.

O Governador Anastasia foi além disso. Por meio do resumo que V. Exa. acaba de

apresentar à população de Minas, as ações do Governador Anastasia na área da

saúde ficaram muito claras. O que lamentamos é a ausência do governo federal, que
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em momento algum se preocupou em aportar mais recursos por meio de preceitos

constitucionais para garantir a melhora da saúde do nosso povo. Isso é lamentável.

Como constituinte, V. Exa. sabe da importância de termos a garantia da aplicação

desses recursos por meio da lei,  porque, quando se muda de governante, podem

mudar  as  aplicações  dos  recursos.  A partir  do  momento  em  que  é  legalizada  a

aplicação, o governante é obrigado a dar continuação a ela.

Assim, Deputado Bonifácio Mourão, quero dizer que é com alegria que fazemos

parte da base do governo Anastasia. Quero, publicamente, elogiar o governo e toda a

sua equipe e, mais uma vez, cumprimentá-lo. V. Exa., como Líder do Governo, tem

conseguido construir na Assembleia uma boa relação dos Deputados da base com o

governo  do  Estado,  tranquilizando  todos  os  Deputados,  levando  ao  governo  as

nossas reivindicações e trazendo do governo as demandas para atender à população

mineira. Parabéns! Continue assim!

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Obrigado,  eminente  Deputado  Rômulo  Viegas.

Antes de falar sobre a educação, queremos, claro, agradecer também ao Sr. Antônio

Jorge,  Secretário  de  Estado  de  Saúde,  o  trabalho  que  tem  feito,  dando  grande

contribuição não só à saúde, mas também ao governo Anastasia.

Falando em educação, vemos o brilhante trabalho da Secretária Ana Lúcia Gazzola

no governo Anastasia. Entre tantas realizações em Minas Gerais, a educação é uma

das principais áreas de trabalho, assim como é em todos os governos.

O Programa Educação para Crescer tem por objetivo tornar o ensino mais atrativo,

por  meio da  revisão dos currículos  escolares,  a  integração dos  jovens na gestão

escolar, a aproximação das escolas às famílias e o ingresso dos jovens no mercado

de  trabalho.  Projeto  Reinventando  o  Ensino  Médio:  2.100  escolas  estaduais

atendidas, com um total de 712.649 alunos. Programa de Intervenção Pedagógica -

PIP -: 2.830 escolas estaduais atendidas, com um total de 1.288.932 alunos. Mais de

800  Municípios  foram  atendidos  com o  PIP municipal.  Professor  da  Família:  150

escolas atendidas. Educação em Tempo Integral: 340 mil alunos atendidos.

O Programa Pró-Escola tem por objetivo qualificar o ambiente escolar, capacitando

profissionais da educação e melhorando a infraestrutura. Gestão da Infraestrutura do

Sistema Estadual de Educação: R$550.000.000,00 investidos na infraestrutura física
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e  operacional  nas  escolas  estaduais.  Programa Magistra,  Escola  de  Formação  e

Desenvolvimento  Profissional  de  Educadores:  64  mil  vagas  preenchidas  por

educadores nos cursos ofertados pelo Magistra.

O Programa Melhor Emprego tem por objetivo firmar parcerias para ampliar ofertas

de empregos e capacitação profissional  de  acordo com a  vocação econômica da

região. Gestão do Programa de Educação Profissional - PEP -: 100 mil novos alunos

atendidos, totalizando 300 mil alunos atendidos nesse programa.

O programa Volta às Aulas e vários outros, Deputado Bosco, foram desenvolvidos,

conforme V. Exa. tem dado ênfase - como o fez nesta tarde - pela grande e brilhante

Secretária  Ana  Lúcia  Gazzola,  acompanhando  o  ritmo  de  trabalho  do  nosso

Governador Antonio Augusto Anastasia.

Com  muito  prazer,  concedemos  aparte  ao  Deputado  Bosco,  nosso  eterno

Presidente da Comissão de Educação.

O Deputado Bosco (em aparte)* - Prezado Líder do Governo nesta Assembleia,

Deputado Mourão, é um prazer e uma satisfação muito grande ver, mais uma vez, V.

Exa. nessa tribuna e, neste momento, mostrando as ações do governo e de cada

Secretaria, desenvolvidas nos últimos meses, no ano passado. Tudo isso que V. Exa.

apresentou sobre a educação remete-nos à reflexão de que fazer educação, meu

caro  Líder,  vai  além  dos  discursos  fáceis  e  dos  protestos  inoportunos.  Fazer

educação com competência é ter ação, é trabalhar.

É dessa forma que percebemos o trabalho da Secretaria de Educação, tão bem

comandado, tão bem orquestrado e administrado por essa educadora nata, que é a

Ana Lúcia Gazzola. Ela tem ao seu lado uma equipe competente, não só em Belo

Horizonte, na Cidade Administrativa, mas espalhada por todo o Estado, quer seja nas

Superintendências regionais, quer seja, principalmente, dentro das escolas, por meio

das Diretoras, conjuntamente com os professores, e, por que não dizer, das serviçais.

Tenho percorrido  Minas  Gerais,  Mourão,  muitas  vezes  tendo a oportunidade de

acompanhar a Secretária de Estado. E é muito bom quando percebemos o trato que

a Secretária tem com essas profissionais da educação, sobretudo aquelas que estão

mais  distantes  da  Capital,  lá  no  interior.  Ana  Lúcia  Gazzola  é  como  o  nosso

Governador Anastasia: por onde passa deixa um povo admirado e, acima de tudo, um
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povo amigo. E não tem segredo, Mourão, a própria Secretária tem dito isso. Ela tem

colocado as cartas na mesa, tem conduzido essa Pasta com competência, clareza e,

acima de tudo, com sinceridade. Ou seja, sob a batuta e a deliberação do Governador

Anastasia, ela tem feito com sua equipe o que é possível fazer. Por isso temos hoje,

nas  mais  de  3.500  escolas  estaduais  dos  853  Municípios,  uma  placa  com  os

resultados do Ideb. Com certeza, caros Deputados, milhares de escolas de outros

Estados gostariam de estar vivendo esse momento positivo da educação de Minas

Gerais, que propiciou à Secretária, ao Governador e a todas as Diretoras de escolas

a coragem e a satisfação de colocarem em suas escolas o resultado do Ideb.

Deputado Mourão, esse é o resultado da somatória de todas as ações mencionadas

por V. Exa.,  desde o PIP, o PEP, o Professor da Família,  até a Escola de Tempo

Integral, que em Minas Gerais acontece de verdade e está sendo ampliada cada vez

mais.  Há a valorização dos profissionais  da educação,  que agora  estão podendo

vislumbrar ganhos reais nos seus salários, visto que a situação não é mais como

antigamente  uma  colcha  de  retalhos,  que  nem  mesmo  eles  sabiam  entender  e

interpretar. Não tinham garantia de que, quando cumprissem o seu papel na ativa e

fossem  gozar  suas  aposentadorias,  levariam  os  ganhos,  os  penduricalhos  nos

salários.

Hoje, até nesse aspecto houve a coragem e a ousadia do governo e da Secretária

Ana Lúcia Gazzola de colocar o dedo na ferida e entender que a questão salarial dos

profissionais da educação precisava de uma atenção diferenciada. Em um primeiro

momento, não houve o entendimento real de algumas pessoas e profissionais, mas

com o tempo eles já estão percebendo que o governo está no caminho certo e está

buscando, sobremaneira, a valorização dos profissionais da educação. Tenho certeza

de que os professores, Diretores e Superintendentes, ainda neste governo, haverão

de  conferir  vários  outros  benefícios  que  já  estão  sendo  trabalhados  pelo  próprio

governo e pela Secretaria de Estado. Livre de pressão, porque Ana Lúcia Gazzola é

uma  educadora  nata  e  está  do  lado  dos  profissionais  da  educação.  O  nosso

Governador  é um professor  e  um educador  nato  e sabe do verdadeiro  valor  dos

profissionais da educação.

Portanto, Mourão, acredito que Minas vai  continuar avançando muito, sobretudo
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porque temos um governo que reconhece que a educação é o caminho mais rápido e

promissor para o progresso deste Estado e do nosso país.

Ficam aqui os nossos cumprimentos à Secretária Ana Lúcia Gazzola e a V. Exa.,

Líder deste governo nesta Casa. Tenho certeza absoluta de que Minas continuará

avançando independentemente do olhar da meia dúzia dos pessimistas. Sabemos

que onde há uma multidão de otimistas sempre há uma meia dúzia de pessimistas

olhando para trás, ao contrário da grande maioria dos mineiros, que olham para frente

e que vislumbram cada vez mais um futuro melhor para sua gente. É dessa forma

que  estamos  aqui  compondo  este  governo  e  trabalhando  muito  para  que  Minas

continue avançando.

Gostaria também, caro Líder, aproveitando essa oportunidade, de solicitar a V. Exa.

que passe para cada parlamentar desta Casa essa síntese do governo, para que

cada um possa conferir de perto os avanços de Minas, sobretudo nos últimos anos, e

para que possam fazer repercutir essa informação em cada região, em cada rincão

de Minas Gerais. Muito obrigado, meu Líder.

O Deputado Bonifácio Mourão - Agradeço muito ao Deputado Bosco. Quanto à sua

ideia, já estávamos pensando em repassá-la para todos os colegas Deputados, até

como uma contribuição para elevar o nível de debate nesta Casa, que precisa ser,

cada vez mais, um debate construtivo.

Em seu aparte, V. Exa. falou sobre o Ideb. Conforme todos sabem, ele é o índice do

Ministério da Educação que mede o aproveitamento na educação. O Ideb concedeu

nota máxima aos primeiros anos de ensino ministrados pelas escolas públicas de

Minas Gerais no atual governo - o 1º lugar do Brasil e o 2º lugar em ensino a partir da

5ª  série.  Nas  Olimpíadas  de  Matemática,  Minas  Gerais  está  ganhando  todas,

principalmente na educação pública. Isso se deve a quê? Ao que estamos falando

aqui e ao que V. Exa. falou: um trabalho feito a partir de 2003, que incluiu o atual

governo Anastasia, agora mostrou as suas consequências. Hoje um aluno de 8 anos

de idade da escola pública de Minas Gerais já está lendo e escrevendo. Minas foi o

primeiro Estado do Brasil a trazer a criança com 6 anos para a escola. Isso aconteceu

no  governo  Aécio-Anastasia.  Agora  estamos  vendo  os  resultados,  que  são

exatamente esses.



272
____________________________________________________________________________

Vamos conceder apartes aos Deputados João Leite e Carlos Pimenta, pela ordem.

Deputado João Leite, gostaria de fazer uma leitura referente ao próximo capítulo,

sobre  a  defesa  social,  mas  não  sei  se  vou  poder.  V.  Exa.  é  o  nosso  grande,

competente e equilibrado Presidente da Comissão de Segurança Pública. Se puder,

poderia  esperar  um  momento,  que  vamos  lê-lo.  Gostaríamos  de  ouvir  o  seu

comentário a respeito. Se houver tempo, concederemos o aparte ao Deputado Carlos

Pimenta.  Vamos  fazer  a  leitura,  rapidamente,  em  dois  minutos,  e  ouviremos  o

comentário de V. Exa.

O Deputado João Leite (em aparte) - Farei esses comentários, ouvirei o Deputado

Carlos Pimenta, mas queria aproveitar a TV Assembleia para dizer aos mineiros que

temos neste momento uma audiência pública no Colégio Marista Dom Silvério.

A Aneel, que é essa agência reguladora do governo federal, está determinando a

nova tarifa da conta de luz em Minas Gerais. Portanto, não é a Cemig nem o governo

do Estado nem a Assembleia Legislativa que estão determinando essa nova tarifa,

mas a  Aneel,  agência reguladora  do  governo federal.  Quero ouvi-lo  novamente e

ouvir também o Líder, Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Bonifácio Mourão - Vamos conceder um aparte, com muito prazer, ao

Líder do PDT, companheiro, amigo e ilustre representante do Norte de Minas Gerais,

Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Muito obrigado, Bosco; muito obrigado,

Mourão. Queria agradecer esse aparte e dizer que V. Exa. está hoje apresentando

aos milhares de mineiros uma síntese, embora muito rápida, do trabalho magnífico

que se realiza aqui em Minas Gerais.

Muitas vezes, nesta tribuna, vemos pessoas que querem antecipar as eleições e

valorizar as questões políticas e deixamos de escutar um pronunciamento como o de

V. Exa., mostrando efetivamente o que foi feito. Nesse relatório não há promessa,

nenhum subterfúgio, mas exatamente o que foi feito em todas as áreas.

O trabalho na área da saúde começou com o Secretário Pestana e atualmente está

nas  mãos  do Antônio  Jorge,  que faz um belíssimo trabalho.  Ele  é um Secretário

centrado, disponível, que vai até as regiões e lança programas como o de agora, com

um aporte maior às cidades mais pobres. No Travessia, ele ajuda cada equipe do
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Saúde da Família dobrando os recursos do governo do Estado. São 130 Municípios

que passam a receber mais recursos, o dobro do que vinham recebendo. Há também

o Programa Conviver,  o trabalho na fazenda e o combate à dengue. Enfim, é um

Secretário que sabe o que faz, que é preparado para o que está fazendo.

Na área da educação, a Ana Lúcia realmente é uma pessoa que poderia até estar

hoje no Ministério da Educação dando um “show”, com programas avançados para o

Brasil. Temos a sorte de tê-la aqui no nosso Estado. A rede física do nosso Estado é a

mais  conservada  e  moderna  de  todos  os  Estados  brasileiros.  Ela  valoriza  os

professores  e  os  educandários.  Ela  demonstra  grande  preocupação  com  a

famigerada  ação do Supremo Tribunal  Federal,  que quer  colocar  na  rua  100  mil

chefes de família, com o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade relativa à

Lei Complementar nº 100. São atitudes iguais a essa que temos de mostrar.

Na área do trabalho, Deputado Bonifácio Mourão, Minas Gerais é o Estado que tem

a menor taxa de desemprego de todos os Estados brasileiros. Estamos em plena

expansão  do emprego em  nosso Estado.  O  Governador  está  preocupado com  a

qualificação profissional e traz grande empresas, principalmente para as áreas mais

carentes.  V.  Exa.  também  representa  essas  áreas,  a  nossa  querida  Governador

Valadares, e eu, Montes Claros. Aliás, Montes Claros está recebendo a Alpargatas.

Serão mais 3.500 empregos imediatos. Está recebendo também a New Holland, da

Fiat, que produz máquinas pesadas para a mineração na região. Então, está havendo

a transformação efetiva do nosso Estado.

Cumprimento-o,  Deputado Bonifácio Mourão. Fico muito satisfeito  por presenciar

uma  administração  desse  quilate,  dessa  envergadura,  de  um  homem  simples,

humilde, que gosta de trabalhar, principalmente para promover a equidade no nosso

Estado. Podem ter certeza de que o PDT se sente muito à vontade em fazer parte da

base deste Governador, aliás, desde o governo do nosso ex-Governador Aécio, com

quem firmamos e renovamos o nosso compromisso partidário. O PDT de Minas lutará

para que ele possa efetivamente vir a ser o Presidente deste país. Vamos lutar muito

para isso.  Entendo que é desta maneira que a política tem de ser feita:  além da

transparência,  obrigação  de  todos  nós,  ela  tem  de  ser  feita  com  competência  e

respeito. É isso que vemos acontecer no nosso Estado de Minas Gerais.



274
____________________________________________________________________________

Parabéns, não pelo pronunciamento, mas por uma prestação de contas equilibrada,

que mostra a essência da verdade, o que é feito e mostra que Minas é um Estado

preparado para atender as demandas e topar os desafios. O Governador é isso. É

neste Governador que votamos e temos a honra de defendê-lo nesta Casa a qualquer

momento, porque acreditamos na sua proposta e no seu governo. Muito obrigado.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Agradecemos  ao  Deputado  Carlos  Pimenta  e

louvamos o grande trabalho que V. Exa. desenvolveu como Secretário do Trabalho no

governo Antonio Augusto Anastasia. Aliás, a questão da qualificação para o trabalho é

uma dos mais importantes do governo Anastasia e será destacada mais à frente.

Sabemos que hoje o problema não é apenas o desemprego. O problema é que às

vezes  há  necessidade  do  emprego,  mas  a  mão  de  obra  não  é  suficientemente

qualificada. Isso é uma grande preocupação deste governo e foi preocupação de V.

Exa. durante sua gestão como Secretário.

Deputados,  Deputadas,  Sr.  Presidente,  Deputado  Hely  Tarqüínio,  continuarei  a

comentar sobre a prestação de contas do Governador Antonio Augusto Anastasia.

Entrarei agora na área da defesa social, que é rápida, aproveitando a presença do

Presidente da Comissão de Segurança Pública, Deputado João Leite.

Deputadas,  Deputados,  Sr.  Presidente,  Deputado  Hely  Tarqüínio,  continuamos

tratando da  prestação  de  contas  do  Governador  Antônio  Augusto  Anastasia,  mas

agora  queremos  falar  da  área  da  defesa  social,  aproveitando  a  presença  do

Presidente da Comissão de Segurança Pública, ilustre Deputado João Leite. Na área

do  programa  de  gestão  integrada  de  defesa  social,  a  preocupação  é  orientar  a

atuação  do  sistema de  defesa  social  por  meio  da  promoção  da  qualidade  e  da

integração  de  ações  e  informações  em  prol  da  redução  da  violência  e  da

criminalidade e do aumento da proteção pública.

Estamos  citando  algumas  ações  promovidas  em  todas  as  áreas.  O  Centro

Integrado de Comando e Controle foi implantado para a Copa do Mundo de 2014, e a

Sala de Situação e de Gerenciamento de Crises e Grandes Eventos foi implantada

para a Copa das Confederações. Quanto à segurança rural,  mais  134 Municípios

tiveram patrulha rural implantada. Ao fazer a exposição, o Governador lembrou uma

questão  muito  importante:  a  violência  é  tão  séria,  que,  quando  combatida
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intensamente na Capital, vai para as principais cidades do interior; depois, vai para as

cidades menores; depois, para a área rural. Lamentavelmente, é um mal infindável,

mas precisa ser combatido constantemente, em especial de forma preventiva, como

faz o nosso governo.

No programa da gestão integrada da defesa social, o governo orienta a atuação do

sistema de defesa social  com a  delegacia-modelo,  a  reforma de 36 unidades  da

Polícia Civil, a conclusão do Departamento de Investigação, Orientação e Proteção à

Família, a gestão da política de integração de defesa social, a expansão para todo o

Estado  da  campanha  Sou  pela  Vida,  Dirijo  sem  Bebida.  Foram  investidos  ainda

R$357.000.000,00 em infraestrutura de defesa social: estruturação de unidades da

PM;  reaparelhamento  do  CBMMG;  modernização  profissional;  frota  policial;

delegacias e perícias da Polícia Civil; centros de prevenção; centros socioeducativos

em  Unaí,  Ipatinga,  Formiga,  Ibirité,  São  João  del-Rei,  Sete  Lagoas;  Apacs;

atendimento às medidas socioeducativas; modernização do sistema prisional com a

entrega de cinco blocos de unidades prisionais através de parceria-público-privada;

disponibilização de 6.496 novas vagas em prisões; humanização do sistema; média

mensal de 15 mil presos trabalhando ou estudando.

Abriremos um parêntese, Deputado João Leite, porque é preciso comentar desta

tribuna  que  a  sociedade  está  cada  vez  mais  revoltada  com  os  crimes  absurdos

cometidos por aí. Agora mesmo vemos toda a mídia voltada para o julgamento de

Bruno e dos demais participantes do processo. Não compete a nós, Deputados, dizer

ou prever o que acontecerá, mas nos compete dizer que queremos justiça e que

ninguém é contrário ao Bruno ou a qualquer outro criminoso deste país, e sim ao

crime. O que buscamos é a paz, é a tranquilidade da família mineira. É isso o que

está  fazendo  o  Governador  Anastasia,  Deputado  José  Henrique,  ilustre  Vice-

Presidente desta Casa e companheiro da região do Vale do Rio Doce. Como lembrou

o Ministro Cezar Peluzo no julgamento do “mensalão”, quando um Juiz aplica uma

pena, ele o faz com o coração partido porque deseja que haja no processo provas

suficientes para a absolvição. Mas quando se aplica uma pena não é com objetivo de

vingança.  Não  é  a  lei  de  talião  que  se  procura:  olho  por  olho,  dente  por  dente.

Quando se aplica uma pena a um cidadão, busca-se recuperá-lo para que ele volte a
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conviver na sociedade. Esse é o objetivo essencial da pena: a busca da recuperação

daquele que delinquiu, para que ele volte a conviver em boas condições e em paz

com a sociedade que ele ofendeu com seu ato. Então, é esse o objetivo maior das

diversas ações preventivas - e, às vezes, nas ações corretivas. Deve haver a oferta

de trabalho para aquele que delinquiu e que mostra o caminho da recuperação, como

o governo está fazendo.

O  Deputado  João  Leite  (em  aparte)  -  Obrigado,  Deputado  Bonifácio  Mourão.

Gostaria  de  saudá-lo  como  Líder  do  Governo  da  Assembleia  Legislativa,  desse

governo no qual acreditamos tanto e a que servimos. Fizemos parte deste governo e,

agora,  por  acreditarmos  tanto  nele,  por  torcermos  tanto  por  Minas  Gerais  e  por

amarmos este Estado, o apoiamos. Na verdade, este governo mostra esses números

vigorosos  e  fortíssimos.  Enquanto  V.  Exa.  lia  cada  uma  das  políticas  públicas,

especialmente agora, a política de defesa social,  lembrei-me de um aspecto muito

forte, tanto do governo Anastasia, quanto do governo Aécio Neves: planejamento e

inteligência. Sonho com este modelo em todo o nosso país.

Quando  visitamos  a  região  amazônica  como Presidente  do  Fórum  Nacional  de

Segurança Pública, ouvimos um relato do Comandante do Exército na Amazônia de

que havia 700 homens para cuidar de 11.000Km de fronteira. Ora, assim é impossível

para ele evitar a entrada de drogas e armas nas fronteiras da Amazônia. Só podemos

enfrentar  a  criminalidade  no  Brasil  com  inteligência  e  planejamento,  como  faz  o

Governador Anastasia. Ao criar o Centro Integrado de Comando e Controle, com a

presença da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária

Federal,  está havendo planejamento e inteligência para combater o crime, em um

momento  de  muita  vulnerabilidade  no  Brasil,  quando  teremos  a  Copa  das

Confederações e a Copa do Mundo em 2014. Nas duas últimas Copas do Mundo, a

Alemanha  produziu  40.000  pessoas  traficadas,  e  a  África  do  Sul,  150.000.  Sem

dúvida, ao vermos o abandono das nossas fronteiras, percebemos que o Brasil tem o

maior potencial de perder crianças, jovens e, em especial, mulheres, tão vulneráveis,

traficados em uma ocasião em que teremos muitos estrangeiros, que entram pelos

nossos  aeroportos,  pelas  nossas  fronteiras.  E  esse  controle,  essa documentação

cabe à Polícia Federal.



277
____________________________________________________________________________

O Governador  Antonio  Anastasia  faz  bem.  Ele  aproxima  as  nossas  polícias  da

Polícia Federal para que tenhamos a seguinte informação: quem entrou no Brasil?

Quem  é  essa  pessoa  que  vai  estar  em  Belo  Horizonte  durante  a  Copa  das

Confederações e a Copa do Mundo? Teremos esses dados. Essas pessoas passarão

pelas nossas estradas, afinal, 25% da malha rodoviária federal está em Minas Gerais,

a sua BR-381, pela qual V. Exa. luta tanto. Por isso precisamos da Polícia Rodoviária

Federal.

Portanto, queremos homenagear a inteligência e o planejamento do Governador

Antonio  Anastasia,  bem  como do  Governador  Aécio  Neves,  que  apontam  para  o

Brasil uma grande possibilidade, somente com essa integração, essa cooperação das

nossas  polícias  e  com  a  implantação  -  como V.  Exa.  expôs  aqui  -  de  presídios

federais em nossos Estados. Minas Gerais não tem um presídio federal. V. Exa. fala

em  reinserção  do  interno  no  sistema  penitenciário,  mas  como?  Se  os  presos

internacionais estão misturados com os presos estaduais e, poderíamos dizer, com os

municipais, numa mesma unidade? Onde estão os presídios federais? É por isso que

essa integração,  esse controle,  essa inteligência  e  esse planejamento  devem  ser

ressaltados nessa prestação de contas que o Governador Anastasia faz, bem como o

fez o Líder do Governo na Assembleia Legislativa.

Queria  render  minhas  homenagens  a  V.  Exa.  e  ao  Governador  Anastasia  pelo

planejamento e pela inteligência nessa área. Falta muito, falta ainda a integração das

forças de defesa social e das forças estaduais, para vencermos o crime.

O Deputado Bonifácio Mourão - Agradecemos ao eminente Deputado João Leite e

também ao Secretário da área, ao Dr. Rômulo, eminente representante do Ministério

Público, e a todos os seus assessores o trabalho realizado. Quando nos referimos

aqui  ao  Secretário  Antônio  Jorge  e  à  Secretária  Ana  Lúcia  Gazzola,  todos  nós,

Deputados, estamos nos referindo também a toda a sua assessoria, assim como aos

Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, ao Chefe da Polícia

Civil de Minas Gerais e a todos os que têm contribuído para o sucesso do governo

Anastasia na prevenção e no combate ao crime.

Ainda no Programa Minas  Mais  Segura,  terminando esta parte,  Deputado João

Leite, há os centros de prevenção à criminalidade, que serão implantados até 2014,
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totalizando  54  centros  nos  últimos  quatro  anos,  e  25  unidades  do  Grupo

Especializado de Patrulhamento de Áreas de Risco implantados; e o Polícia para a

Cidadania - 3.400 escolas atendidas pelo projeto e 66 Municípios atendidos em pelo

menos um dos serviços de proteção do Polícia para a Cidadania.

Agora,  passando  para  a  questão  do  desenvolvimento  econômico,  queremos

mostrar alguma coisa. Programa de Investimento Competitivo para o Fortalecimento e

Diversificação  da  Economia  Mineira.  Ampliar  o  desenvolvimento  econômico  e  a

diversificação  da  economia  e  aumentar  a  atração  de  investimentos  para  Minas.

Centro  de  Tecnologia  e  Capacitação  Aeroespacial  -  R$62.000.000,00  investidos;

expansão do Aeroporto Internacional Tancredo Neves - AITN -, com conclusão dos

terminais  de  passageiros  I  e  III;  Plano  Macroestrutural  do  Vetor  Norte  -

R$651.000.000,00  investidos  em  infraestrutura  nesse  vetor;  promoção  -  vejam  V.

Exas.  -,  atração  e  retenção  de  investimentos  do  governo  Aécio  Neves  para  cá,

chegando  ao  Anastasia  -  R$28.000.000.000,00  em  atração  de  investimentos  nos

anos...

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Esse é o nosso governo.

O Deputado Bonifácio Mourão - Não é começando bem no governo Aécio Neves.

Na hora em que começar, aproxima-se de R$100.000.000.000,00. Só em 2013 e em

2014,  serão R$28.000.000.000,00 em atração de novos investimentos para Minas

Gerais  e  em geração de emprego.  Isso  é  que é  fundamental  para  todos  ficarem

atentos.

Ainda no Programa de Investimento, poderíamos falar sobre tantas outras coisas,

mas não nos cansamos de repetir que estamos fazendo um ligeiro resumo, porque o

tempo é curto. Passaríamos toda a tarde e a noite falando sobre um terço do que

esse governo tem feito para Minas Gerais.

No  Programa  Energia  para  o  Desenvolvimento:  Plano  de  Desenvolvimento  da

Distribuidora - R$500.000.000,00 investidos na expansão, reforço, reforma e inovação

de ativos da Cemig; interiorização da oferta de gás natural - atendimento de 100% da

demanda de gás natural.

Eu, que sou da região de Governador Valadares, venho dar este testemunho: o gás

está  chegando àquela cidade num tempo máximo de 60 dias.  Nenhuma indústria
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deixará de chegar lá por falta de gás. É outro grande programa do governo Anastasia.

No Programa Descomplicar - Minas Inova: Minas Fácil - 30 unidades do Minas Fácil

implantadas, totalizando 121. Para quê? Para simplificar as relações a partir de um

ambiente inovador e adequado ao bom desenvolvimento dos negócios e à prestação

dos serviços ao cidadão.

Temos  aqui  algumas  ações  praticadas  no  desenvolvimento  dos  Vales  do

Jequitinhonha e do Mucuri e Norte de Minas. São inúmeras. Oportunamente, quando

todos nós, os Deputados da base, tivermos uma cópia desse resumo, poderemos

debater.  E  vamos,  certamente,  fazê-lo.  Repetindo,  Deputado  Rômulo  Viegas:

precisamos  contribuir  para,  cada  vez  mais,  elevar  o  nível  dos  debates  aqui,  no

Plenário  da  Assembleia  Legislativa.  O  povo  mineiro  quer  ver  o  que  está  sendo

realizado, construído, ver com o que os Deputados têm contribuído para melhorar o

Estado  de  Minas  Gerais  em  todas  as  áreas.  O  maior  intérprete  é  o  Governador

Anastasia, que agradeceu, de coração, a contribuição dos Deputados, de um modo

geral, nesse sentido.

Vêm,  em  seguida,  os  programas  de  desenvolvimento  social  dos  Vales  do

Jequitinhonha e do Mucuri,  do Norte de Minas,  das regiões mais  pobres.  Tem-se

trabalhado muito para a área de desenvolvimento social do Estado de Minas Gerais.

Temos o Programa Travessia, que começou com Aécio Neves-Anastasia.

Eu ia me lembrar. Na época eu era Secretário Adjunto com ele. Quantas e quantas

vezes  trocamos  ideias  nesse  sentido,  ilustre  Secretário  João  Leite,  as  quais

contribuíram sobremaneira para essas ações.

Eu era Prefeito de Governador Valadares, e o Município foi contemplado, em nossa

administração, com o Programa Travessia. É um programa extraordinário, que atua

nas áreas da educação, da saúde, da infraestrutura, da assistência social e assim por

diante. Nele vem, entre outros, o Programa Porta a Porta, com 400 mil domicílios

visitados; 140 mapas de privações elaborados; o Banco Travessia, com mais de 2.110

famílias cadastradas pelo Banco e 5.932 famílias beneficiadas com o pagamento do

Travessia. Há também o Travessia Social, com 200 Municípios atendidos. Quando fui

Prefeito,  até  o  final  de  2008,  eram  apenas  5.  Valadares  foi  uma  das  cidades

beneficiadas. Vejam V. Exas. como, a partir de 2003, Minas Gerais vem subindo os
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degraus da escada do desenvolvimento, por meio dos ombros de grandes homens

como Aécio e Anastasia e agora ajudado pelo Vice-Governador Alberto Pinto Coelho.

No Travessia Social, são 200 Municípios atendidos, Presidente, com intervenções

urbanas,  como  construção  de  módulos  sanitários,  reformas  habitacionais,

implantação  e  revitalização  de  equipamentos  sociais  e  espaços  públicos,  com

investimento de R$86.000.000,00.

Deputados,  vão  somando  essas  quantias  que  temos  falado  aqui.  Ainda  no

Programa Travessia Renda, tivemos 2.640 trabalhadores qualificados - e o Deputado

Carlos Pimenta falava sobre isso -, totalizando 33.741. Há ainda 2.640 pessoas em

processo de elevação de escolaridade.

No Travessia Saúde, temos 117 Municípios beneficiados com recursos financeiros

para ações de promoção da saúde. No Travessia Educação, tivemos 23.075 alunos

atendidos com educação para jovens e adultos.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Deputado Bonifácio Mourão, realmente

V. Exa. gastaria um tempo maior ainda para relatar a ação do nosso governo em

todas as questões sociais do Estado. Vale destacar a ação do governo na cultura,

prestigiando as bandas mineiras. Vale também destacar a eficiência da nossa gestão

na  questão  social,  que  começou  com  o  Secretário  de  Desenvolvimento  Social,

Deputado João Leite, no governo Aécio Neves. Começamos a implantar os Centros

de Referência de Assistência Social em Minas Gerais - Cras -, que hoje são a porta

de entrada para promover a inclusão das famílias carentes do Estado.

V.  Exa.  relata  várias  obras  no  setor  de  infraestrutura.  Podemos  destacar  o

Proacesso e outras tantas, como o Caminhos de Minas, que agora começa a ser

liberado. Há pouco conversava com os Deputados e lhes dizia que as nossas estatais

estão muito bem, como a Copasa, a Cemig e a Codemig.

Quero lembrar que neste exato momento acontece no auditório do Colégio Marista

Dom Silvério, onde tive a oportunidade de estudar e que se localiza na região dos

Bairros  Sion,  São  Pedro  e  Santo  Antônio,  uma  audiência  pública  com  a  Aneel,

agência reguladora do governo federal, que vai determinar a tarifa da energia elétrica

em Minas Gerais. Que isso fique claro, porque muitas pessoas acham que é a Cemig

ou o governo do Estado, somente, que apresentam essa conta tarifária. Não é assim.
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Há  uma  agência  reguladora  que  trata  disso.  Tanto  é  que  está  ocorrendo  uma

audiência pública, com a presença até dos Deputados da Oposição - estão todos lá,

no  Colégio Dom Silvério  -,  e  esperamos que ela  se conduza  da  melhor  maneira

possível, porque a população quer uma boa qualidade do serviço.

Acreditamos  que a  Cemig  tenha condições  para  isso,  mas é  necessário que o

governo federal pense em um planejamento energético mais estratégico, porque o

que  estamos  vendo  agora  é  o  uso  rigoroso  das  térmicas.  Como  os  níveis  dos

reservatórios  baixaram,  estão  tendo  de  buscar  energia  nas  térmicas;

consequentemente, sobe o custo energético. Assim, teremos de aguardar para ver o

que vai acontecer com as promessas de que as contas iriam baixar. Os investidores

já estão um passo atrás. As ações da Cemig na Bolsa de Nova York estão caindo;

sobre as da Petrobras, nem se fala - já despencaram para todos os lados.

Então, faltam planejamento e gestão por parte do governo federal, ao contrário do

que vemos em Minas. V. Exa. acaba de relatar a eficiência do nosso governo, com o

Choque de Gestão e a Agenda para Resultados, promovendo a cidadania, com várias

ações em todos os setores.  A maior  testemunha disso é o  povo mineiro,  são os

Prefeitos e Vereadores, que reelegeram Anastasia e Aécio Neves. Ou seja, Minas dá

exemplo para o Brasil. Ontem, o “Jornal Nacional”, da Rede Globo, a que V. Exa.

deve ter assistido, mostrou um outro Brasil, um Brasil com problemas seriíssimos na

infraestrutura, que o Tribunal de Contas da União acaba de repudiar: das 10 estradas

federais fiscalizadas, 9 estão com problemas de obra. Então, nessas comparações,

que  são  necessárias,  vale  destacar  o  empenho  do  Governador  Anastasia  e  o

brilhantismo da sua equipe de governo.

Devolvo-lhe a palavra, porque V. Exa. ainda vai relatar muita coisa boa a favor de

Minas Gerais.

O Deputado Bonifácio Mourão - Com certeza, e, agradecendo a V. Exa. por mais

esses esclarecimentos, Deputado Rômulo Viegas...

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio)  - Gostaria de ressalvar que o nosso

tempo está esgotado, Deputado. Teremos um pouco de tolerância, mas, de acordo

com o Acordo de Líderes, há matérias de suma importância e inadiáveis a serem

apreciadas. Assim, pedimos que os apartes sejam mais rápidos, para que possamos
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encerrar esta fase, em que pese a relevância da matéria: a apresentação do Líder do

Governo sobre o desempenho, muito importante para todos de Minas Gerais e que

merece as nossas homenagens, do governo Anastasia em seus dois primeiros anos,

que, temos certeza,  será ainda melhor neste próximo biênio.  Mas gostaríamos de

contar com a compreensão dos pares, pedindo-lhes que sejam mais sucintos.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Agradecemos  a  V.  Exa.,  Sr.  Presidente  Hely

Tarqüínio. De fato, estamos falando sobre assuntos relevantes, que fazem justiça ao

governo Anastasia e Alberto Pinto Coelho, mas temos um regimento a cumprir e, em

razão disso, acatamos perfeitamente as ponderações de V. Exa. Portanto, tentaremos

resumir ao máximo o nosso discurso, até porque ainda nos faltam muitas folhas, já

que as obras são muitas  e,  por  mais que resumamos a fala,  não conseguiremos

chegar à exigência que nos faz agora o Regimento desta Casa. Mas deixaremos para

tratar  disso  em  nossas  próximas  participações  nos  debates  com  os  colegas

Deputados.

Com muito prazer, concedo aparte ao colega e amigo, ilustre Deputado Duilio de

Castro,  representante da grande cidade de Sete  Lagoas e de tantas  outras boas

cidades de Minas Gerais.

O Deputado Duilio  de Castro (em aparte)  -  Muito obrigado,  Deputado Bonifácio

Mourão. V. Exa. apresenta aqui um relatório que tenho certeza tratar-se de uma parte

muito pequena do grande trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Governador

Anastasia e pelo nosso ex-companheiro Deputado Alberto Pinto Coelho.

Creio que esse relatório aqui apresentado, nobre Deputado, é de tal magnitude, que

enche os olhos até da Oposição. Acredito que a Oposição tem de reverenciar esse

trabalho,  tão  grande,  como o  que está sendo feito  pelo Governador  Anastasia.  É

lógico que rodamos pelo Estado de Minas Gerais, pelo Brasil. Ao assistirmos a uma

reportagem como a apresentada ontem no “Jornal Nacional”, como citou o Deputado

Rômulo Viegas, e, ao rodar pelas estradas federais, observamos que todas elas estão

um bagaço. Na verdade, são estradas que certamente estão fazendo muitas vítimas,

tirando muitos entes queridos das famílias brasileiras. Mas, ao andar pelas estradas

mineiras,  vemos  que  todas  são  um  tapete.  Sentimos  orgulho  quando  saímos  de

Minas Gerais e entramos em Goiás ou na Bahia, pois notamos a diferença entre as
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administrações.

Ocorre  isso  também  em  outros  setores:  na  infraestrutura,  na  ação  social,  na

educação,  no  Ideb.  O  trabalho  está  presente  em  todos  os  setores,  em  todas  as

secretarias.  Sentimo-nos  felizes  e  orgulhosos  por  termos  um  Governador  que

ajudamos a eleger,  um Governador que apoiamos nesta Casa e em cujo trabalho

acreditamos.  Tenho  certeza  de  que  nesses  próximos  dois  anos  muitas  coisas

acontecerão em Minas Gerais,  exatamente para  melhorar  a qualidade de vida  do

povo mineiro. Certamente V. Exa. permaneceria nesta tribuna durante a noite, durante

todo o dia de amanhã, para falar de todo o trabalho que está sendo feito pelo nosso

governo.

Aproveitamos esta oportunidade, o que não poderia ser diferente, para agradecer

ao Governador pelos investimentos, pelo trabalho que ele tem feito em Sete Lagoas e

em toda a região. Os investimentos feitos nestes dois últimos anos, em Sete Lagoas,

vão mudar muito o desenvolvimento do Município e região, afetando certamente toda

a  região  da  Amav.  É  lógico  que  isso  vem  de  uma  sequência  de  investimentos

passados, feitos no governo Aécio Neves, e tudo isso faz toda a diferença para a

região.

Somamos aqui a nossa gratidão, o nosso compromisso com o governo de defendê-

lo nesta Casa, porque acreditamos nele. O que está acontecendo aqui com o governo

Anastasia, assim como o que aconteceu com o governo Aécio Neves, não queremos

somente  para  Minas  Gerais,  mas  sim  para  o  Brasil.  Queremos  que  o  brasileiro

conheça uma gestão de planejamento como a que é feita em Minas Gerais. É certo

que brevemente o povo brasileiro conhecerá isso, pois, em 2014, trabalharemos para

ter isso em nível nacional ao eleger o nosso ex-Governador Aécio Neves, o nosso

Senador Aécio Neves, como nosso futuro Presidente Aécio Neves, porque queremos

isso para todo o Brasil.

Muito obrigado, Deputado, e apresente os nossos parabéns ao Governador pelo

grande trabalho que ele faz em prol do povo mineiro.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Agradeço  muito  a  V.  Exa,  Deputado  Duilio  de

Castro,  não só o aparte,  mas também os esclarecimentos que V.  Exa.  apresenta

neste Plenário.
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Nós, Sr.  Presidente,  temos ainda muita coisa a dizer,  sobre o próprio programa

Travessia,  em todas as  áreas,  conforme são atendidas;  também sobre  a  área já

apresentada, de desenvolvimento econômico, com a Secretária Dorothea Werneck;

de  desenvolvimento  social,  com  o  Secretário  Cássio  Soares,  nosso  colega;  o

programa Jovens Mineiros Protagonistas; e programas de assistência social e direitos

humanos.

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como não nos resta tempo agora, vamos

parar  antes  de abordar  uma das  maiores  áreas de trabalho  deste  governo,  a  de

transporte e obras públicas, do Proacesso até o Caminhos de Minas e tantas outras

obras.  Mas  contaremos  com  outras  oportunidades  em  que  debateremos  com  os

colegas  tais  questões.  E isso  porque é  extremamente  importante  que o  povo de

Minas Gerais saiba o que este Governo está fazendo para o povo de Minas.

Deputado Hely Tarqüínio, voltaremos também a esta tribuna para falar  sobre os

próximos dois anos, porque o Governador anunciou nos últimos dias, no balanço dos

dois primeiros anos, o que fará em 2013 e 2014.

Ele  disse  que  vai  aplicar  em  obras  em  Minas  Gerais  nada  menos  que

R$28.000.000.000,00, sendo R$9.000.000.000,00 em financiamento que aprovamos

aqui, e os restantes R$19.000.000.000,00 com a economia do governo do Estado.

Isso significa resultado do trabalho de Aécio  Neves,  de Anastasia,  do Choque de

Gestão, do Estado para Resultados e da Gestão para a Cidadania. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à 2ª

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

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que já se configurou o quórum

necessário para votação. Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.197/2011, do

Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  que  institui  o  projeto  de  prevenção  ao  câncer

Caminhos da Prevenção no âmbito do Programa de Prevenção Primária do Câncer -

Prevpri  -,  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde.  A Comissão  de  Saúde  opina  pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Vem à Mesa requerimento do



285
____________________________________________________________________________

Deputado Vanderlei Miranda em que solicita o adiamento da votação do projeto. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação,  em 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.520/2012,  do  Deputado Sargento

Rodrigues, que acrescenta inciso ao art.  6º  da Lei nº 11.726,  de 30/12/1994,  que

dispõe sobre a política cultural do Estado, para incluir os acervos históricos da Polícia

Militar no rol de bens culturais objeto de ações prioritárias na proteção do patrimônio

cultural mineiro. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A

Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto. Vem à Mesa requerimento do

Deputado Vanderlei Miranda em que solicita o adiamento da votação do projeto. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  3.802/2013,  da  Mesa  da

Assembleia, que altera a Resolução nº 5.176, de 6/11/1997, que contém o Regimento

Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Mesa da Assembleia

opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  À  Mesa  da

Assembleia.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 6, às

9 horas, e para a especial também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais

de convocação,  bem como para a ordinária na mesma data, às 14 horas,  com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.).

Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/2/2013

Às 10h33min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio  Souza



286
____________________________________________________________________________

Cruz, Tiago Ulisses, Carlos Henrique, João Vítor Xavier e Juarez Távora, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado

Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida por

se tratar da primeira reunião da Comissão nesta Sessão Legislativa. A Presidência

informa  que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente,

determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida

o Deputado Carlos Henrique para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são

eleitos  para  Presidente  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  e  para  Vice-Presidente  o

Deputado Tiago Ulisses, ambos por unanimidade. O Presidente eleito dá posse ao

Vice-Presidente  que,  após  empossar  o  Presidente,  retorna  a  ele  a  direção  dos

trabalhos.  Ouvidos  os  parlamentares,  o  Presidente  fixa  o  horário  das  reuniões

ordinárias para as terças-feiras, às 16h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Lafayette de Andrada - Bosco.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

26/2/2013

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Perrella,

Marques  Abreu,  Tadeu  Martins  Leite  e  Ulysses  Gomes,  membros  da  supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Marques

Abreu, declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida por se tratar da

primeira reunião desta Comissão nesta sessão legislativa. A Presidência informa que

a  reunião  se  destina  a  eleger  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente,  determina  a

distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado

Tadeu Martins Leite para atuar como escrutinador.  Apurados os votos, são eleitos

para  Presidente  o  Deputado  Marques  Abreu  e  para  Vice-Presidente  o  Deputado

Ulysses  Gomes,  ambos  por  unanimidade.  O  Presidente  eleito  dá  posse ao Vice-

Presidente,  que,  após  empossar  o  Presidente,  retorna  a  ele  a  presidência  dos
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trabalhos.  Ouvidos  os  parlamentares,  o  Presidente  fixa  o  horário  das  reuniões

ordinárias para as terças-feiras, às 14h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Marques Abreu, Presidente - Mário Henrique Caixa - Tadeu Martins Leite - Tenente

Lúcio.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E

DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 26/2/2013

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rômulo Veneroso,

Adalclever Lopes e Duilio de Castro, membros da supracitada Comissão. Havendo

número  regimental,  o  Presidente  “ad  hoc”,  Deputado  Rômulo  Veneroso,  declara

aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião

da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e,

o  Vice-Presidente;  a  seguir,  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,

devidamente rubricadas, e convida o Deputado Adalclever Lopes para atuar como

escrutinador.  Apurados  os  votos,  são  eleitos  Presidente  o  Deputado  Rômulo

Veneroso  e  Vice-Presidente  o  Deputado  Fred  Costa,  ambos  com  três  votos.  O

Presidente  “ad  hoc”  transfere  a  presidência  da  reunião  ao  Deputado  Adalclever

Lopes, que declara empossado como Presidente o Deputado Rômulo Veneroso. O

horário das reuniões ordinárias é fixado para as terças-feiras, às 14h30min. Cumprida

a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2013.

Rômulo Veneroso, Presidente - Fred Costa - Duilio de Castro - Leonídio Bouças.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/2/2013

Às 10h56min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elismar Prado,
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Tiago Ulisses e Luzia Ferreira, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, a Presidente “ad hoc”, Deputada Luzia Ferreira, declara aberta a reunião

e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da Comissão.

Registra-se a presença dos Deputados Arlen Santiago, Carlos Pimenta e Pompílio

Canavez. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o

Vice-Presidente  determina,  a  seguir,  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,

devidamente  rubricadas,  e  convida  o  Deputado  Tiago  Ulisses  para  atuar  como

escrutinador.  Apurados  os  votos,  são  proclamados  eleitos  para  Presidente  o

Deputado Elismar Prado e para Vice-Presidente a Deputada Luzia Ferreira, ambos

com três votos cada um. A Presidente “ad hoc”, Deputada Luzia Ferreira, empossa o

Presidente, Deputado Elismar Prado, que assume a direção dos trabalhos. A seguir, o

Presidente  eleito  empossa  a  Vice-Presidente,  Deputada  Luzia  Ferreira.  Após

entendimentos,  a  Presidência  fixa  o  horário  das  reuniões  ordinárias  nas  quartas-

feiras, às 10h30min. Registra-se, também, a presença do Deputado Carlos Mosconi.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2013.

Elismar Prado,Presidente - Luzia Ferreira - Luiz Henrique - Glaycon Franco.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/2/2013

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Humberto

Carneiro,  Doutor  Wilson  Batista  e  Gilberto  Abramo,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente  “ad  hoc”,  Deputado  Luiz

Humberto Carneiro, declara aberta a reunião e informa que não há ata para ser lida,

por se tratar da primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião

se  destina  a  eleger  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente  da  Comissão  e,  a  seguir,

determina a distribuição de cédulas de votação, devidamente rubricadas e convida o

Deputado Gilberto  Abramo para  atuar  como escrutinador.  Apurados os  votos,  são

eleitos para Presidente o Deputado Wilson Batista e para Vice-Presidente o Deputado

Luiz Humberto Carneiro, ambos com três votos. O Presidente “ad hoc” empossa o
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Presidente eleito, que, ato contínuo, empossa o Vice-Presidente eleito. Registra-se a

presença do Deputado Antônio Lerin. O horário das reuniões ordinárias é fixado para

as  quartas-feiras,  às  14h30min.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Luiz Henrique - Sebastião Costa.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/2/2013

Às 14h56min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Antônio Carlos Arantes, Ivair Nogueira, Leonardo Moreira, Rogério Correia e Sargento

Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado

Rômulo  Veneroso.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Ivair

Nogueira, declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a ser lida por se tratar

da primeira reunião da Comissão nesta Sessão Legislativa. A Presidência informa que

a  reunião  se  destina  a  eleger  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente  da  Comissão,

determina a distribuição da cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o

Deputado Sargento Rodrigues para atuar como escrutinador. Procedida a contagem

dos  votos,  são eleitos  para  Presidente  o  Deputado  Gustavo Corrêa  e  para  Vice-

Presidente o Deputado Inácio Franco, ambos por unanimidade. O Presidente “ad hoc”

dá posse ao Presidente eleito e passa a ele a direção dos trabalhos. O Presidente,

Deputado Gustavo Corrêa, agradece os votos recebidos e informa que será marcada

posteriormente  reunião  especial  para  dar  posse  ao  Vice-Presidente  eleito.  Após

acordo entre os  membros da Comissão,  o Presidente fixa o  horário  das reuniões

ordinárias para as terças-feiras, às 14h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Ivair  Nogueira,  Presidente  -  Antônio  Carlos  Arantes  -  Rogério  Correia  -  Inácio

Franco.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.425, EM 5/3/2013

Às 10h57min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  Cabo Júlio  e  Célio  Moreira,  membros  da supracitada  Comissão.

Havendo número regimental,  a  Presidente “ad hoc”,  Deputada Maria Tereza Lara,

declara  aberta  a reunião e  comunica  que não há ata  a  ser  lida  por  se tratar  da

primeira  reunião da Comissão.  A Presidência  informa que a reunião  se destina a

eleger  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente,  determina,  a  seguir,  a  distribuição  das

cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Cabo Júlio para

atuar como escrutinador. Apurados os votos, são proclamados eleitos para Presidente

o Deputado Célio Moreira e para Vice-Presidente o Deputado Cabo Júlio, ambos com

três  votos.  A Presidente  “ad  hoc”  empossa  o  Presidente  eleito,  Deputado  Célio

Moreira,  que  assume os  trabalhos.  Ato  contínuo,  a  Presidente  empossa  o  Vice-

Presidente  eleito,  Deputado  Cabo  Júlio,  e  designa  como  relator  da  matéria  o

Deputado Antônio Carlos Arantes. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as

próximas reuniões extraordinárias, amanhã, dia 6/3/2012, às 10 e às 14 horas, com a

finalidade de apreciar o Parecer para Turno Único sobre o Veto Total à Proposição de

Lei nº 21.425 e de discutir e votar proposições da Comissão, determina a lavratura da

ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Célio Moreira, Presidente - Maria Tereza Lara - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/3/2013

Às 19h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, João Vítor Xavier, Lafayette de Andrada, Romel Anízio, Ivair Nogueira e Paulo

Guedes,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  os

Deputados Durval Ângelo, Sebastião Costa, João Leite e Rogério Correia. Havendo

número regimental,  o  Presidente,  Deputado Zé  Maia,  declara  aberta  a  reunião  e

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
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pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

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

Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após discussão e votação,  é aprovado o parecer pela aprovação,  no 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.745/2013 (relator:  Deputado Lafayette  de  Andrada).

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária de

amanhã, às 9h30min, para apreciar os pareceres sobre as Mensagens nºs 333, 334,

335, 337, 338, 343, 345, 347, 348 e 349 e sobre os Projetos de Lei nºs 3.745/2013,

no 2º  turno,  e  1.022,  1.915,  2.402,  2.417/2011,  2.796 e  3.252/2012,  no  1º  turno,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa - Romel Anízio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.512

Comissão Especial

Relatório

O Governador  do  Estado,  no  uso da  atribuição que lhe  confere  o art.  90,  VIII,

combinado  com  o  art.  70,  II,  da  Constituição  do  Estado,  opôs  veto  parcial  à

Proposição de Lei nº 21.512, que altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, e as Leis nºs 14.699,

de 6 de agosto de 2003; 14.941, de 29 de dezembro de 2003;  16.318, de 11 de

agosto de 2006; 17.615, de 4 de julho de 2008; e 19.429, de 11 de janeiro de 2011; e

dá outras providências.

As  razões  do  veto  foram  encaminhadas  por  meio  da  Mensagem  nº  352/2013,

publicada no “Diário do Legislativo” de 7/2/2013, veto esse que deve receber parecer

desta Comissão Especial, nos termos do art. 222, combinado com o art. 111, I, “b”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

Por  meio  da  Mensagem  nº  352/2012,  o  Governador  do  Estado  encaminhou  as
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razões do veto parcial  oposto à Proposição de Lei nº 21.512, que altera a Lei  nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de

Minas Gerais,  e  as  Leis  nºs  14.699,  de  6  de  agosto  de  2003;  14.941,  de  29  de

dezembro de 2003; 16.318, de 11 de agosto de 2006; 17.615, de 4 de julho de 2008;

e 19.429, de 11 de janeiro de 2011; e dá outras providências.

O veto parcial incidiu sobre a nova redação conferida pela Proposição nº 21.512 ao

inciso VII do art. 4º da Lei nº 9.944, de 20 de setembro de 1989, acrescido pelo art. 24

da  proposição.  Segundo  a  norma,  ficariam  isentos  do  Imposto  sobre  Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - o fornecimento de energia

elétrica e de água e a prestação de serviços de telefonia, consumidos ou prestados

em imóveis de templos de qualquer culto.

Nas razões do veto, fundamentadas em argumentos de interesse público, o Chefe

do  Executivo  destaca  que,  em  sendo  a  isenção  um  benefício  tributário  do  qual

decorre renúncia de receita, sua concessão deveria observar o disposto no art. 14 da

Lei Complementar nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Por esse

motivo, considerando que inexistiria medida de compensação para a renúncia fiscal

consubstanciada  no  art.  24  da  proposição  de  lei  em  tela,  tal  situação  revelaria

manifesta contrariedade à LRF.

Conclui  o  Governador,  em  sua  mensagem,  que  a  proposição  também  estaria

descumprindo  a  Lei  Complementar  Federal  nº  24,  de  7  de  janeiro  de  1975,

combinada com a alínea “g” do inciso XII  do § 2º do art.  155 da Constituição da

República, que estabelecem que os incentivos fiscais relativos ao ICMS só podem ser

concedidos ou revogados nos termos de convênios celebrados e ratificados pelos

Estados e pelo Distrito Federal.

De fato, as razões trazidas pelo Chefe do Executivo para justificar o veto parcial têm

fundamento.

O argumento atinente à Lei Complementar nº 24, de 1975, refere-se ao tratamento

diferenciado que a Constituição da República dispensou ao ICMS no que tange à

concessão de benefícios fiscais.

O art. 155, § 2º, inciso XII, alínea “g”, da Constituição da República estabelece que
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cabe a  lei  complementar  regular,  mediante deliberação dos  Estados e  do  Distrito

Federal, a forma como benefícios fiscais relacionados ao ICMS serão concedidos. Na

falta da lei complementar referida, segundo o comando contido no art. 34, § 8º, do Ato

das Disposições Constitucionais  Transitórias  da Carta Federal,  prevalece a norma

constante na Lei Complementar nº 24, de 1975, segundo a qual todo benefício fiscal

referente  ao  ICMS  depende  sempre  de  prévia  aprovação  em  convênio  a  ser

celebrado pelos Estados e pelo Distrito Federal.

Nesse aspecto, cumpre salientar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da

ADI  3421,  decidiu  que  a  proibição  de  introduzir-se  benefício  fiscal,  sem  o

assentimento dos demais Estados, teria como objeto impedir  competição entre as

unidades da Federação, mas isso não se daria nesse caso. Assim, ficaria afastado o

argumento  da  necessidade  de  celebração  de  convênio  para  a  concessão  do

benefício, uma vez que não se vislumbra, no caso, hipótese de guerra fiscal.

Por outro lado, apesar de se poder defender a instituição do referido benefício fiscal

aos templos de qualquer culto sem o convênio do Conselho de Política Fazendária -

Confaz -, é necessária a observância, pelo legislador, dos limites traçados pela LRF. A

referida lei  determina que a proposta de concessão ou ampliação de incentivo ou

benefício  de  natureza  tributária  da  qual  decorra  renúncia  de  receita  esteja

acompanhada da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que

deve iniciar sua vigência e nos dois exercícios seguintes.

Além disso, o proponente deverá demonstrar que a renúncia foi considerada na

estimativa de receita da Lei Orçamentária ou que a proposta está acompanhada de

medidas de compensação, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação

de alíquotas, da ampliação da base de cálculo, da majoração ou criação de tributo ou

contribuição.

Dessa forma, por ofensa aos ditames da LRF, manifestamos nosso acordo com o

posicionamento  assumido  pelo  Governador  do  Estado  acerca  da

inconstitucionalidade formal da proposição.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Parcial à Proposição de

Lei nº 21.512.



294
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Inácio Franco, Presidente - Zé Maia, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 623/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.385/2010,  visa  declarar  de  utilidade

pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  de  Paraguaçu,  com  sede

nesse Município.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/3/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  623/2011 tem por  finalidade declarar  de utilidade pública o

Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  de  Paraguaçu,  com  sede  nesse

Município.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que,  no estatuto constitutivo da instituição,  o  art.  26  determina que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidades

afins; e o art. 38 veda a remuneração de seus Diretores e Conselheiros.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 623/2011 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Leonídio  Bouças,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.289/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.931/2010,  tem  por  objetivo  declarar  de

utilidade pública o Centro Feminino de Longa Permanência - Lar das Velhinhas, com

sede no Município de Montes Claros.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  28/4/2011,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Vem  agora  a  este  órgão  colegiado  para  análise  preliminar  de  seus  aspectos

jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.289/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro Feminino de Longa Permanência - Lar das Velhinhas, com sede no Município

de Montes Claros.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 8º veda a remuneração de

seus  dirigentes  e  conselheiros;  e  o  art.  43  determina  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere com

sede em Montes Claros e registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
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Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.289/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Leonídio Bouças -  André

Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.520/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente Presbiteriana de Ação Social - Apas -, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/5/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.520/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Beneficente  Presbiteriana  de  Ação  Social  -  Apas  -,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição (alterado em 25/11/2012), o art.

14 veda a remuneração de seus dirigentes; e o § 2º do art. 48 determina que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.
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Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 1.520/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.484/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antonio Lerin,  o projeto de lei  em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro Clínico Persona, com sede no Município de

Uberaba.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  24/9/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos  aspectos  jurídico,  constitucional  e  legal,  conforme  determina  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.484/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro Clínico Persona, com sede no Município de Uberaba.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  27,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  são  remuneradas,

sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, dividendos, gratificações, bonificações
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ou  vantagens;  e,  no  art.  29,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.484/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Luiz  Henrique  -

Leonídio Bouças - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.693/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  do  Bairro  da  Cachoeira  -

ACBC -, com sede no Município de Pouso Alto.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 26/11/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.693/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Bairro da Cachoeira - ACBC -, com sede no Município de

Pouso Alto.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.
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Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 32 determina que, na hipótese de

sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou

a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.693/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Leonídio Bouças - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.792/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Antonio  Lerin,  o  projeto  de  lei  em epígrafe visa  dar  a

denominação  de  Escola  Estadual  Professora  Maria  Emília  da  Rocha  ao  Centro

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

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Compete a este órgão colegiado examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos

de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  13/3/2012,  a  relatoria  solicitou  que  o  projeto  fosse  baixado  em

diligência à Secretaria de Estado de Educação a fim de que informasse a esta Casa

se a referida escola possui denominação oficial.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  2.792/2012 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual  Professora  Maria  Emília  da  Rocha  ao  Centro  Estadual  de  Educação

Continuada - Cesec - localizado no Município de Uberaba.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  enumeradas  no  art.  22  da
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Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1º do art. 25 da Carta Magna. É a chamada competência residual, que lhe faculta

tratar  das  matérias  que  não  se  enquadrem  no  campo  privativo  da  União  ou  do

Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de  competência  privativa  da  União  ou  do  Município,  podendo  ser  objeto  de

disciplinamento jurídico por parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei nº

13.408, de 1999, que, além de atribuir ao Legislativo a competência de dispor sobre a

matéria,  determina que a escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha

prestado relevantes serviços à coletividade; em evento de valor histórico, efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Cabe destacar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Casa Civil  e  de  Relações  Institucionais,  por  meio  da  Nota  Jurídica  de  1º/3/2012,

afirmou que, a não ser o vício de iniciativa legislativa da matéria, que, em decorrência

da alínea “f” do inciso III do art. 66 da Constituição do Estado, é de competência do

Governador do Estado, não há obstáculo à tramitação da proposição.

É importante observar que o art. 61 da Constituição do Estado estabelece que cabe

à  Assembleia  Legislativa,  com  a  sanção  do  Governador,  dispor  sobre  todas  as

matérias de competência do Estado. Em seu art.  65, essa Carta esclarece que a

iniciativa  de lei  complementar  ou ordinária  cabe a qualquer  membro ou comissão

desta  Casa,  ressalvado  o  citado  art.  66,  que  enumera  as  matérias  de  iniciativa

privativa  da  Mesa  da  Assembleia  e  dos  titulares  do  Poder  Executivo,  do  Poder

Judiciário, do Tribunal de Contas e do Ministério Público. Nesse dispositivo, o inciso

III, “f”, reserva ao Governador do Estado as matérias relacionadas à organização da

administração  pública.  Embora  a  denominação  de  próprios  públicos  não  esteja

necessariamente  inserida  nesse  contexto,  o  Poder  Executivo  é  sistematicamente
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consultado,  por meio de diligências,  no início da tramitação de projeto de lei  que

denomine estabelecimentos  como escolas,  rodovias  ou  presídios,  tendo,  ainda,  o

direito de se manifestar constitucionalmente assegurado por meio da sanção ou do

veto, conforme previsto no art. 70 da Constituição mineira.

Portanto, não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.792/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Leonídio Bouças, relator - André Quintão - Dalmo

Ribeiro Silva - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.793/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Antonio  Lerin,  o  projeto  de  lei  em epígrafe visa  dar  a

denominação  de  Escola  Estadual  Professora  Neide  Oliveira  Gomes  à  Escola

Estadual Residencial 2000, localizada no Município de Uberaba.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Compete a este órgão colegiado examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  13/3/2012,  a  relatoria  solicitou  que  o  projeto  fosse  baixado  em

diligência à Secretaria de Estado de Educação, a fim de que informasse a esta Casa

se a referida escola possui denominação oficial.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  2.793/2012 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual  Professora  Neide  Oliveira  Gomes  à  Escola  Estadual  Residencial  2000,

localizada no Município de Uberaba.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da
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Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art. 25 da Carta Magna. É a chamada competência residual, que lhe faculta

tratar  das  matérias  que  não  se  enquadram  no  campo  privativo  da  União  ou  do

Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999,

que,  além  de  atribuir  ao  Legislativo  a  competência  de  dispor  sobre  a  matéria,

determina que a escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado

relevantes serviços à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente

geográfico ou outras referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Cabe destacar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Casa Civil  e  de Relações  Institucionais,  por  meio  da  Nota Jurídica  de  24/4/2012,

argumentou que, a não ser o vício de iniciativa legislativa da matéria,  a qual,  em

decorrência  da  alínea “f”  do inciso III  do art.  66 da Constituição do Estado,  é de

competência  do  Governador  do  Estado,  não  há  outro  obstáculo  à  tramitação  da

proposição.

É importante observar que o art. 61 da Constituição do Estado estabelece que cabe

à  Assembleia  Legislativa,  com  a  sanção  do  Governador,  dispor  sobre  todas  as

matérias de competência do Estado. Em seu art.  65, essa Carta esclarece que a

iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a qualquer membro ou comissão desta

Casa, ressalvado o citado art. 66, que elenca as matérias de iniciativa privativa da

Mesa da Assembleia  e  dos  titulares  do  Poder  Executivo,  do  Poder  Judiciário,  do

Tribunal de Contas e do Ministério Público. Nesse dispositivo, o inciso III, “f”, reserva

ao Governador do Estado as matérias relacionadas à organização da administração

pública.  Embora a  denominação de próprios  públicos não esteja necessariamente

inserida nesse contexto, o Poder Executivo é sistematicamente consultado, por meio
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de  diligências,  no  início  da  tramitação  de  projeto  de  lei  que  denomina

estabelecimentos como escolas, rodovias ou presídios, tendo, ainda, o direito de se

manifestar constitucionalmente assegurado por meio da sanção ou do veto, conforme

previsto no art. 70 da Constituição mineira.

Portanto, não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 2.793/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Leonídio  Bouças,  relator  -  André  Quintão  -  Luiz

Henrique - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.312/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Luzia  Ferreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação a escola estadual localizada no Município de Santa Luzia.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 5/7/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Compete a este órgão colegiado examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos

de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na reunião de 7/8/2012, o relator solicitou que o projeto fosse baixado em diligência

à Secretaria  de Estado de Educação,  a fim de que informasse a esta Casa se a

referida escola possui denominação oficial.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  3.312/2012 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual Presidente Itamar Franco à escola estadual localizada na Rua Sete, nº 140,

Bairro Belo Vale, no Município de Santa Luzia.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão
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previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1º do art. 25 da Carta Magna. É a chamada competência residual, que lhe faculta

tratar  das  matérias  que  não  se  enquadram  no  campo  privativo  da  União  ou  do

Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de  competência  privativa  da  União  ou  do  Município,  podendo  ser  objeto  de

disciplinamento jurídico por parte do Estado membro. Com efeito, foi editada a Lei nº

13.408, de 1999, que, além de atribuir ao Legislativo a competência de dispor sobre a

matéria,  determina que a escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha

prestado relevantes serviços à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Cabe destacar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Casa Civil  e  de  Relações  Institucionais,  por  meio  da  nota  jurídica  de  26/7/2012,

argumentou que, a não ser o vício de iniciativa legislativa da matéria,  a qual,  em

decorrência  da  alínea “f”  do inciso III  do art.  66 da Constituição do Estado,  é de

competência  do  Governador  do  Estado,  não  há  outro  obstáculo  à  tramitação  da

proposição.

É importante observar que o art. 61 da Constituição do Estado estabelece que cabe

à  Assembleia  Legislativa,  com  a  sanção  do  Governador,  dispor  sobre  todas  as

matérias de competência do Estado. Em seu art.  65, essa Carta esclarece que a

iniciativa de lei complementar e ordinária cabe a qualquer membro ou comissão desta

Casa, ressalvado o citado art. 66, que elenca as matérias de iniciativa privativa da

Mesa da Assembleia  e  dos  titulares  do  Poder  Executivo,  do  Poder  Judiciário,  do

Tribunal de Contas e do Ministério Público. Nesse dispositivo, o inciso III, “f”, reserva

ao Governador do Estado as matérias relacionadas à organização da administração

pública.  Embora a  denominação de próprios  públicos não esteja necessariamente

inserida nesse contexto, o Poder Executivo é sistematicamente consultado, por meio
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de  diligências,  no  início  da  tramitação  de  projeto  de  lei  que  denomina

estabelecimentos como escolas, rodovias ou presídios, tendo, ainda, o direito de se

manifestar constitucionalmente assegurado por meio da sanção ou do veto, conforme

previsto no art. 70 da Constituição mineira.

Portanto, não há óbice à tramitação do projeto de lei em análise.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.312/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.387/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe

pretende dar a denominação de Industrial Domingos Costa à esplanada do Estádio

Governador Magalhães Pinto - Mineirão.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10/8/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe a este órgão colegiado examiná-la preliminarmente quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  28/8/2012,  a  relatoria  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, para que

esta se manifestasse sobre a pretensão do projeto.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.387/2012 tem por escopo dar a denominação de Industrial

Domingos Costa à esplanada do Estádio Governador Magalhães Pinto - Mineirão.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da
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Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades. A regra básica para delimitar a competência do Estado membro

está  consagrada  no  §  1°  do  art.  25  da  Carta  Magna,  que  lhe  faculta  tratar  das

matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n°  13.408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Ademais,  a  Constituição mineira  não inseriu  o  assunto  no  domínio  da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação da

proposição por membro deste Parlamento.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Casa Civil  e  de Relações  Institucionais,  por  meio  da  Nota Técnica de  24/8/2012,

manifestou-se favoravelmente à denominação proposta.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, no

final deste parecer, a Emenda nº 1, com a finalidade de informar que o Mineirão está

localizado no Município de Belo Horizonte.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 3.387/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Acrescente-se, após a expressão “Mineirão”, a expressão “localizado no Município

de Belo Horizonte”.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.
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Sebastião Costa, Presidente -  Leonídio Bouças,  relator  -  Luiz Henrique - Dalmo

Ribeiro Silva - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.549/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

instituir  o  Dia  Internacional  do Direito  à Verdade no calendário estadual  de  datas

comemorativas.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria em seus aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.549/2012 de instituir, no calendário oficial do Estado, o

Dia Internacional do Direito à Verdade sobre graves violações aos direitos humanos e

à dignidade das vítimas,  a  ser  comemorado,  anualmente,  em 24 de março,  data

destinada, de acordo com o art. 2º da proposição, à reflexão coletiva a respeito da

importância do conhecimento circunstanciado das situações em que tenham ocorrido

graves violações aos direitos humanos.

Em  sua  justificação,  o  autor  do  projeto  esclarece  que  o  dia  24  de  março  foi

escolhido por ser a data em que se celebra mundialmente o Dia Internacional para o

Direito  à  Verdade  para  as  Vítimas  de  Graves  Violações  dos  Direitos  Humanos,

proclamado pela Organização das Nações Unidas - ONU - em 2010, em homenagem

ao Mons. Óscar Arnulfo Romero, defensor e militante de direitos humanos, baleado e

morto nessa data, em 1980, enquanto celebrava uma missa em uma capela em El

Salvador.

No que toca aos aspectos jurídicos, é válido destacar que o direito à verdade está

normativamente vinculado ao direito internacional humanitário. A partir da década de

1960,  com a proliferação de guerras, tornou-se indispensável  alargar  o âmbito da

proteção  às  vítimas  civis.  Por  consequência,  o  Comitê  Internacional  da  Cruz
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Vermelha convocou, em 1974, uma conferência diplomática, que produziu, em 8 de

junho de 1977, dois protocolos adicionais às Convenções de Genebra de 1949. O

primeiro trata dos conflitos internacionais, e o segundo, dos conflitos internos.

Com o desenvolvimento da doutrina e da jurisprudência dos tribunais, o direito à

verdade foi reconhecido como um dos direitos fundamentais das vítimas de graves

violações dos direitos humanos, pertencendo não somente a elas, mas também aos

familiares  e  à  sociedade  em  geral.  Possui,  dessa  forma,  duas  dimensões:  uma

individual,  em  prol  da  vítima  e  de  seus  familiares,  e  outra,  coletiva,  em  prol  da

sociedade.

É importante ressaltar que o direito à verdade não se limita ao direito de obter a

informação:  ele  abrange  também  o  acesso  à  verdade,  associado  à  garantia  de

acesso à justiça e ao direito à reparação.

Em 2010, a ONU consagrou expressamente o direito  das vítimas à verdade na

Convenção  Internacional  para  a  Proteção  de  Todas  as  Pessoas  contra  os

Desaparecimentos Forçados.

No que diz respeito à competência, a República Federativa do Brasil caracteriza-se

essencialmente pela repartição de competências entre a União, os Estados membros,

o Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política, administrativa

e financeira, desfrutando de competência legislativa própria.  À União cabe legislar

privativamente  sobre  as  matérias  em  que  predomina  o  interesse  nacional,

relacionadas  no  art.  22  da  Constituição  da  República;  e  o  mesmo compete  aos

Municípios no que se refere aos assuntos de interesse local, conforme preceitua o art.

30, I.

A delimitação da competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art.

25 da referida Carta, que lhe reserva as matérias que não se enquadrem no campo

privativo da União ou do Município.

Sendo  assim,  a  instituição  de  data  comemorativa  pode  ser  objeto  de

disciplinamento jurídico por parte de qualquer dos Estados componentes do sistema

federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de iniciativa privativa

da  Mesa  da  Assembleia  ou  dos  titulares  dos  Poderes  Executivo  e  Judiciário,  do
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Ministério Público e do Tribunal de Contas, não faz menção àquela ora examinada.

Infere-se,  portanto,  que  a  qualquer  membro  deste  Parlamento  é  facultada  a

deflagração do processo legislativo.

Contudo, esclarecemos que não há um calendário oficial de datas comemorativas

no Estado, conforme mencionado na proposição. De fato, cada secretaria estabelece

as datas relacionadas com seu campo de atuação e, se for o caso, as atividades

específicas que desenvolverá para comemorá-las. Esse procedimento é realizado por

meio de mero ato administrativo, que nada mais faz do que implementar o comando

da norma que instituiu a data comemorativa. Assim, torna-se dispensável comando

legal destinado a inserir a data criada no calendário oficial do Estado, uma vez que

ele inexiste.

Além disso,  o  Estado  só  tem  competência  para  instituir  data  comemorativa  em

âmbito estadual, razão pela qual deve ser excluído o termo “internacional” constante

no projeto.

Dessa forma, à vista das considerações expendidas, apresentamos, ao final deste

parecer,  o Substitutivo nº 1, que institui  o  Dia do Direito à Verdade sobre Graves

Violações  aos  Direitos  Humanos,  corrigindo  as  imprecisões  técnicas apontadas  e

adequando a matéria à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.549/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Institui o Dia do Direito à Verdade sobre Graves Violações aos Direitos Humanos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica instituído o Dia do Direito  à Verdade sobre Graves Violações aos

Direitos Humanos, a ser celebrado, anualmente, no dia 24 de março.

Parágrafo único - Na data a que se refere o “caput” deste artigo, serão realizadas

atividades que visem à reflexão coletiva sobre as circunstâncias em que ocorreram as

violações e sobre as formas de resgate à dignidade das vítimas.

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

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.



310
____________________________________________________________________________

Sebastião Costa, Presidente -  André Quintão, relator  -  Luiz Henrique -  Leonídio

Bouças - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.629/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 332/2012, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação ao túnel de

acesso à Cidade Administrativa Presidente Tancredo de Almeida Neves, localizado na

Rodovia MG-010, no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/12/2012 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.629/2012 tem por escopo dar a denominação de Arquiteto

Oscar Niemeyer ao túnel de acesso à Cidade Administrativa Presidente Tancredo de

Almeida Neves, localizado na Rodovia MG-010, no Município de Belo Horizonte.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e de suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades. No que diz respeito ao Estado membro,  a regra básica está

consagrada  no  §  1°  do  art.  25,  que  lhe  faculta  tratar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a
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denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 3.629/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Luiz  Henrique  -

Leonídio Bouças - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.639/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duílio de Castro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Beneficente Cultural e Comunitária de Papagaio -

ABCC -, com sede no Município de Papagaio.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/12/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.639/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Cultural e Comunitária de Papagaio - ABCC -, com sede no
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Município de Papagaio.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a remuneração de

seus Diretores, Conselheiros e associados; e o parágrafo único do art. 32 determina

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de

Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.639/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Luiz Henrique,  relator -  André Quintão -  Leonídio

Bouças - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.643/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Tadeu Martins  Leite,  o  projeto  de  lei  em epígrafe  visa

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Apoio  Javé  Nessí,  com  sede  no

Município de Montes Claros.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/12/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 3.643/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Apoio Javé Nessí, com sede no Município de Montes Claros.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 9º, 17, § 3º, e 29 vedam

a remuneração de seus dirigentes; e o parágrafo único do art. 38 determina que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  juridicamente  constituída  e  registrada  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.643/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Leonídio Bouças.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.644/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duílio de Castro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Fundação Futuro Brasil para a Criança e o Adolescente - FFB -,

com sede no Município de Santos Dumont.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/12/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.644/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação  Futuro  Brasil  para  a  Criança  e  o  Adolescente  -  FFB  -,  com  sede  no

Município de Santos Dumont.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 10, inciso I, que

seus Conselheiros  não  serão remunerados,  sendo-lhes  vedado o  recebimento  de

qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art. 30, que, na hipótese

de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  outra  fundação

congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.644/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Leonídio  Bouças  -

André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.645/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a entidade Projeto Solidário de Formação Humana, com

sede no Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/12/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.645/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade  Projeto  Solidário  de  Formação  Humana,  com  sede  no  Município  de

Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a remuneração de

seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 32 determina que, na hipótese de

sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

com personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou

a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.645/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  André Quintão, relator  -  Luiz Henrique -  Leonídio

Bouças - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.648/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Fabiano  Tolentino,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Amparo,  Apoio  e  Inclusão  aos

Trabalhadores, com sede no Município de Divinópolis.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/12/2012 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.648/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Amparo, Apoio e Inclusão aos Trabalhadores, com sede no Município

de Divinópolis.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  §  2º  do  art.  23  veda  a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 48 determina

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

entidade congênere de reconhecida utilidade pública municipal.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.648/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Leonídio Bouças - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.698/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural de

Freire Cardoso, com sede no Município de Coronel Murta.
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A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/2/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.698/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural de Freire Cardoso, com sede no

Município de Coronel Murta.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a remuneração de

seus  Diretores,  Conselheiros,  instituidores  e  associados;  e  os  arts.  29,  parágrafo

único,  e  37  determinam  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.698/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Leonídio Bouças.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.022/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  projeto  em  tela,  resultante  do
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desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n°  535/2007,  estabelece  normas  para  o

fornecimento de sacola plástica ao consumidor, por estabelecimento comercial.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em razão de guardar semelhança,  nos termos do art.  173, § 2°,  do Regimento

Interno, foi anexado à proposição o Projeto de Lei n° 1.414/2011, resultante, por sua

vez,  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  n°  4.251/2010,  ambos  de  autoria  do

Deputado  Gustavo  Valadares,  que  estabelece  critérios  de  utilização  de  sacolas

plásticas por estabelecimentos comerciais no Estado de Minas Gerais, de acordo com

os  padrões  definidos  pela  Norma Técnica  n°  14.937  da Associação Brasileira  de

Normas Técnicas - ABNT.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Em sequência, a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, em análise

de mérito, opinou pela aprovação da proposição na forma do Substitutivo nº 1, com as

Emendas n°s 1 e 2, que propôs.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para análise da repercussão financeira, nos

termos do art.100,  combinado com o art.102,  inciso VII,  alínea “d”,  do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto  em  epígrafe  tem por  objetivo  obrigar  o estabelecimento  varejista  que

fornece  ao  consumidor  sacolas  plásticas  a  imprimir  nessas  embalagens,  em

caracteres  visíveis,  o  volume  e  o  peso  que  elas  suportam.  Ressalva  que  essa

obrigatoriedade não se aplica a embalagens destinadas ao acondicionamento ou à

pesagem  de  produtos  no  interior  do  estabelecimento.  Dispõe,  ainda,  que  o

estabelecimento fica proibido de fornecer embalagem plástica sem alças. Estabelece,

também,  sanções  para  infrações  à  futura  lei.  Finalmente,  estatui  que  os

estabelecimentos terão o prazo de cento e oitenta dias para se adequarem à medida

proposta.

Segundo  o  autor  do  projeto,  a  falta  dessa  informação  tem  sujeitado  os



319
____________________________________________________________________________

consumidores  a  prejuízos  e  riscos  desnecessários  quando  do  transporte  das

mercadorias, devido ao fato de que, muitas vezes, a embalagem contém um peso ou

um volume superior  a sua capacidade.  Alega o autor  que as embalagens podem

conter  garrafas,  vidros,  latas  e  outros  produtos  e  que  a  sua  ruptura,  além  de

ocasionar a perda da mercadoria, pode causar ferimentos. Assim, a medida constitui

iniciativa de grande importância na proteção e defesa do consumidor

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que, do ângulo jurídico, o projeto

tem condições de prosperar nesta Casa. O Estado federado pode legislar sobre a

matéria, visto que se trata de competência legislativa concorrente. Além disso, não se

verifica nenhuma restrição quanto à iniciativa parlamentar. Finalmente, constatou que

não há, no ordenamento jurídico, nenhuma norma que fixe obrigação semelhante,

restando claro o seu caráter inovador.

Entretanto, a Comissão concluiu ser necessário fazer adaptações para adequar a

matéria às normas constitucionais, legais, à norma técnica e à técnica legislativa. Por

isso, apresentou o Substitutivo nº 1, que, ademais, abrange conteúdo do mencionado

projeto anexado e que a nossa Comissão acolhe.

A Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte opinou que a medida é

compatível  com  os  interesses  dos  consumidores  e  que  a  impressão  dos  dados

relativos  ao peso e à capacidade da embalagem vai  ao encontro do princípio da

informação.

Entretanto,  alertou  para  a  perspectiva  da  adoção  de  medidas  que  vedem  a

utilização  de  sacolas  plásticas.  Ocorrendo  essa  hipótese,  a  futura  lei  perderia  a

eficácia,  por  dispor,  especificamente,  sobre  esse  tipo  de  sacola.  Nesse  sentido,

propôs a Emenda n° 1, substituindo a expressão “sacolas plásticas” por “sacolas”, a

qual  acolhemos.  A Comissão  apresentou,  também,  a  Emenda  n°  2,  de  caráter

supressivo, pelo fato de a normatização técnica das sacolas ser de competência da

ABNT.

Já  no  âmbito  da  competência  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária,  qual  seja,  a  análise  da  repercussão financeira  da  proposição,  esta

deve  ser  vista  sob  dois  prismas:  repercussão  financeira  da  medida  nos  cofres

públicos e repercussão financeira do projeto na sociedade, qual seja, o seu custo
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social.

Em relação ao primeiro,  de  imediato,  constata-se  que não  há repercussão  nos

cofres públicos, visto que a proposição dispõe sobre o setor privado.

No que diz respeito ao custo social, entendemos que a despesa para a impressão

dos dados relativos ao peso e à capacidade da embalagem é muito pequena, frente

aos  amplos e  mencionados  benefícios  da  medida.  Assim,  o  projeto  não encontra

óbice em relação ao aspecto da sua repercussão financeira na sociedade.

Em relação ao projeto anexado, sobre o qual devemos nos manifestar, nos termos

da  Decisão Normativa  da  Presidência  nº  12,  de  4/6/2003,  do  Regimento  Interno,

temos  o  mesmo entendimento.  Ademais,  alguns  dispositivos  desse  projeto  foram

contemplados nos aperfeiçoamentos apresentados.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

1.022/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com

as Emendas n°s 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte.

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Jayro Lessa - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.635/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, a proposição em tela, resultante

do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.798/2007,  dispõe  sobre  a  criação do

Programa Estadual  para Identificação e Tratamento  da Dislexia na rede oficial  de

educação.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,

Ciência  e  Tecnologia.  A  requerimento  do  Deputado  Doutor  Viana,  aprovado  em

Plenário em 19/10/2012, a proposição foi distribuída também para a Comissão de

Saúde.

Devido à semelhança de conteúdo, o Projeto de Lei nº 1.766/2011, de autoria do

Deputado Anselmo José Domingos, e o Projeto de Lei nº 2.462/2011, de autoria do
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Deputado Almir Paraca, foram anexados à proposição em análise, em cumprimento

do disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno.

O projeto foi baixado em diligência à Secretaria de Estado de Educação, conforme

requerimento da Comissão de Constituição e Justiça aprovado em 4/8/2011.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou. A Comissão de Ciência, Tecnologia e Educação também opinou pela

aprovação  da  matéria,  com  as  alterações  propostas  pelo  Substitutivo  nº  2,  que

apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do disposto no art.  188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em exame obriga o Poder Executivo a criar, em 90 dias, o Programa

Estadual para Identificação e Tratamento da Dislexia na rede oficial de educação, a

fim de detectar precocemente os estudantes com esse distúrbio e promover o seu

adequado  acompanhamento.  Para  tanto,  obriga  a  aplicação  de  exame  para

diagnóstico nos alunos matriculados a partir da 1ª série do ensino fundamental. Além

disso, prevê a capacitação permanente de educadores para identificação dos sinais

da dislexia e a criação de equipes multidisciplinares para prevenção e tratamento da

doença, compostas por psicólogo, fonoaudiólogo e psicopedagogo.

De acordo com a Associação Brasileira de Dislexia - ABD -, esse é um distúrbio de

aprendizagem caracterizado pela dificuldade de decodificação de palavras simples,

que  evidencia  insuficiência  no  processamento  fonológico.  Manifesta-se  como

distúrbio  nos  sons  da  fala  e  afeta  a  leitura  e  a  escrita.  Está  associado  a  várias

alterações  nas  áreas  do  cérebro  responsáveis  pelos  sons  da  linguagem  e  pelo

processamento desses sons em escrita, o que provoca o atraso da fala ou a troca de

sons das letras, levando ao déficit de aprendizagem.

Apesar de ser pouco conhecida, a dislexia se manifesta em cerca de 10% a 15% da

população  brasileira.  Em  um  levantamento  da  ABD,  em  média  40%  dos  casos

diagnosticados na faixa mais crítica - entre 10 a 12 anos - são de grau severo, 40%



322
____________________________________________________________________________

são de grau moderado e 20% são de grau leve. Nota-se maior incidência em meninos

do que em meninas.

Só a partir dos seis anos de idade, período em que a criança inicia a aprendizagem

formal, é que se manifestam os sintomas: lentidão para fazer as tarefas escolares ou

rapidez para fazer os deveres, porém com muitos erros; fluência insuficiente na leitura

em relação à esperada na idade; invenção, acréscimo ou omissão de palavras ao ler

ou  ao  escrever;  letra  mal  grafada  e  até  ilegível  (disgrafia);  maior  facilidade  em

exames orais do que em exames escritos; facilidade para distrair-se; autoimagem e

autoestima baixas; dependência do uso dos dedos para contar;  senso de direção

confuso  (direito-esquerda,  em  cima-embaixo,  frente-atrás);  dificuldade  para

desempenhar  atividades  como  andar  de  bicicleta,  abotoar  a  camisa,  amarrar  os

sapatos; dificuldade em soletração e leitura, entre outros.

A dislexia é caracterizada como distúrbio hereditário e congênito,  e não há cura

definitiva  conhecida.  Requer  um  tratamento  que  envolve  um  processo  lento,

laborioso, sujeito a recaídas e, fundamentalmente, trabalho integrado com a família e

a escola. Atualmente existem diversos protocolos para tratamento da dislexia, e a

maioria deles enfatiza a assimilação de fonemas, o desenvolvimento do vocabulário,

a  correção  das  perturbações  posturais  e  proprioceptivas,  a  psicomotricidade,  a

melhoria  da  compreensão  e  da  fluência  na  leitura  para  ajudar  o  disléxico  a

reconhecer sons, sílabas, palavras e, por fim, frases. Com o auxílio de profissionais

especializados - psicólogo, fonoaudiólogo, pedagogo, neurologista - e com o apoio

familiar, a dislexia pode ser controlada em até 80% dos casos.

O  Projeto  de  Lei  nº  1.766/2011,  anexado  à  proposição  em  análise,  visa  a

estabelecer a aplicação de testes para detecção da síndrome de Irlen nas escolas

públicas e privadas do sistema estadual de ensino. Tal como a dislexia, a síndrome de

Irlen  também  é  classificada  como  um  distúrbio  da  aprendizagem,  mais

especificamente relacionado à atividade ocular durante a leitura. Há dificuldade de

processamento  cerebral  das  informações  visuais  causada  pela  sensibilidade  a

determinados  comprimentos  de  ondas  de  luz  espectral  visível  ao  olho.  Entre  as

manifestações  principais  estão  fotossensibilidade,  desfocamento  da  leitura  com

distorções visuais, restrição do campo visual periférico e cefaleia. Assim, um sintoma
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dessa síndrome é a leitura lenta e segmentada e, consequentemente, dificuldade de

atenção, compreensão, memorização e déficit de aprendizado.

O método para diagnóstico da síndrome de Irlen foi desenvolvido e patenteado pela

médica  norte-americana  Helen  Irlen  e,  atualmente,  só  é  aplicado  nos  locais

credenciados. Por se tratar de um método novo, o teste de Irlen ainda não é ofertado

no SUS. Contudo, o SUS oferece atendimento e acompanhamento de paciente em

reabilitação do transtorno de leitura, bem como acompanhamento não intensivo de

criança e adolescente com transtorno específico de leitura.

Sobre a instituição do teste  de Irlen nas redes públicas de ensino e de saúde,

cumpre informar que, nos termos da Lei Federal nº 8.080, de 19/9/90, compete ao

Ministério da Saúde a inclusão ou exclusão de qualquer procedimento da tabela SUS.

Para  incluir  um  procedimento  na  nessa  tabela  e  torná-lo  disponível  a  todos  os

usuários do sistema, é constituído um grupo de trabalho para discutir o procedimento

e analisar aspectos como eficácia e custo.

Por sua vez, o Projeto de Lei nº 2.462/2011, também anexado à proposição em

estudo, tem por objetivo instituir a Política de Promoção da Aprendizagem - Proap -

no âmbito das redes estaduais de saúde e de educação, com vistas a identificar,

diagnosticar,  tratar  e  acompanhar  os  alunos  com  distúrbios  de  aprendizagem  e

déficits visuais e auditivos.

Sobre essa matéria, apontamos a Lei Estadual nº 10.868, de 25/8/92, que dispõe

sobre a aplicação dos testes de acuidade visual e auditiva nos alunos da pré-escola e

do 1º grau das redes públicas e particular de ensino.

Além  das  normas  mencionadas,  lembramos  que os  Ministérios  da  Saúde e  da

Educação editaram o Decreto nº 6.286, de 5/12/2007, que institui o Programa Saúde

na Escola  -  PSE -,  com o objetivo de reforçar  a prevenção à saúde dos alunos,

proporcionando melhoria de sua qualidade de vida.

O citado programa está estruturado em quatro blocos: avaliação das condições de

saúde;  prevenção e promoção da saúde; educação permanente e capacitação de

profissionais e jovens; e monitoramento e avaliação da saúde dos estudantes.  No

primeiro  bloco,  encontram-se  as  ações  voltadas  para  avaliação  psicológica  e  do

estado nutricional, da incidência precoce de hipertensão e diabetes, da saúde bucal,
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da acuidade visual e auditiva.

Todas  as  ações  do  PSE  podem  ser  realizadas  nos  Municípios  cobertos  pelas

equipes  do  Programa Saúde da Família  -  PSF  -  que  aderirem ao programa.  Na

prática, deverá ocorrer a integração das redes de educação e do Sistema Único de

Saúde. As equipes de saúde da família realizarão visitas periódicas e permanentes às

escolas participantes do PSE de sua base territorial  para avaliar  as condições de

saúde dos educandos, bem como para proporcionar o atendimento à saúde ao longo

do ano letivo, de acordo com as necessidades locais de saúde identificadas.

Em resposta a diligência baixada à Secretaria de Estado de Educação, esse órgão

se manifestou favorável à proposição em análise e sugeriu que a criação de equipes

multidisciplinares para detecção da dislexia seja realizada no âmbito da Secretaria de

Estado de Saúde. A Pasta da Saúde, por sua vez, também se manifestou favorável à

medida ora proposta, desde que o fluxo de atendimento dos alunos se dê por meio

das equipes já estabelecidas na atenção básica à saúde - entre elas o PSF e o PSE -,

compostas  por  profissionais  de  diferentes  áreas  do  conhecimento  -  incluindo

psicólogo  e  fonoaudiólogo  -,  otimizando,  pois,  os  programas  em  andamento  no

âmbito estadual.

Em  sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  ressaltou  a

competência  concorrente  de  União,  dos  Estados e  Municípios  para  legislar  sobre

proteção e defesa da saúde, educação, cultura, ensino e proteção e integração social

das pessoas com deficiência. No entanto, aquela Comissão apresentou o Substitutivo

nº 1, a fim de aprimorar o projeto, autorizando o Poder Executivo a implantar serviços

e empregar recursos pedagógicos para identificação, acompanhamento e tratamento

de dislexia na rede oficial de ensino.

Por  seu  turno,  a  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  apresentou  o

Substitutivo nº 2, com o propósito de inserir a matéria na Lei nº 16.683, de 10/1/2007,

que dispõe sobre as ações de acompanhamento social nas escolas públicas, com o

objetivo  de  proporcionar  aos  alunos  e  suas  famílias  apoio  especializado  para  a

promoção do sucesso escolar dos educandos.

Considerando o mérito  da iniciativa da proposição sob estudo,  assim como das

proposições  a  ela  anexadas,  concordamos  com  o  encaminhamento  da  Comissão
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anterior,  pois  entendemos  que  as  alterações  propostas  pelo  Substitutivo  nº  2

suplementariam as ações já desenvolvidas pelo SUS e pelos órgãos de educação

para  promover  a  identificação  e  o  adequado  acompanhamento  de  crianças  com

déficits de aprendizagem causados por problemas relacionados a distúrbios auditivos,

visuais ou de linguagem. Dessa forma, somos favoráveis à aprovação do projeto em

estudo - e das proposições a ele anexadas - por esta Casa, com as modificações

sugeridas pelo Substitutivo nº 2.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.635/2011, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia.

Sala das Comissões, 6 de março de 2012.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Pompílio Canavez.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.402/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Viegas, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar

o Estado de Minas Gerais a doar ao Município de São João del-Rei o imóvel que

especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.402/2011 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de São João del-Rei o imóvel com área de 839,60m² e benfeitorias,

situado na Praça Aureliano Raposo, 87, Bairro Centro, naquele Município.

Atendendo  ao  interesse  público  que  deve  nortear  as  ações  da  administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da proposição determina que  o  imóvel  será
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utilizado  para  abrigar  projetos  sociais  vinculados  à  Justiça  na  execução  penal,

especialmente voltados à reinserção social de condenados com pena de privação de

liberdade em regime semiaberto.

Em seu art. 2º, o projeto dispõe que o imóvel reverterá ao Estado se, no prazo de

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

dada a destinação prevista.

É importante observar que a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas

gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços

da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, determina, no § 2º de

seu art. 105, que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do

Tesouro só pode ser realizada com autorização legislativa.

Após análise da matéria, constata-se que a proposição de lei atende aos preceitos

legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta

despesas para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Cabe  ressaltar,  por  fim,  que  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  tem como finalidade  adequar  o  texto  do  art.  1º  à  técnica

legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.402/2011, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Romel Anízio - Gustavo Valadares.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.796/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o Projeto de Lei nº 2.796/2012 “dispõe

sobre  a  obrigatoriedade  de  instalação  de  provadores  de  roupas  adaptados  à

população com deficiência física ou mobilidade reduzida, nos locais que especifica, e

dá outras providências”.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  em  9/2/2012,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com
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Deficiência e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Em atendimento ao art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foram anexados à matéria

em  epígrafe  o  Projeto  de  Lei  nº  2.830/2012,  de  autoria  do  Deputado  Leonardo

Moreira, e o Projeto de Lei nº 3.245/2012, de autoria do Deputado Neilando Pimenta,

que contêm disposições semelhantes.

Vem o projeto a esta Comissão para receber parecer nos termos do art. 188 e do

art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria em análise visa tornar obrigatória a instalação de provadores de roupas

adaptados  para  a  população  com  deficiência  física  ou  mobilidade  reduzida  em

estabelecimentos  que  comercializam  roupas,  vestuários  e  similares.  Em  sua

justificação, a Deputada autora afirma que se trata de medida que visa conferir aos

provadores  a  “devida  segurança  e  decência,  numa  demonstração  consciente  de

atenção às necessidades de bem-estar dessas pessoas”.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça indicou que a matéria está

em consonância com a Constituição Federal, que atribui ao Estado a competência

concorrente  para  legislar  sobre  a  proteção  e  integração  social  da  pessoa  com

deficiência. Além disso, lembrou que também a Constituição do Estado dispõe sobre

o dever de assegurar condições de inclusão social à pessoa com deficiência.

Porém, de forma a evitar a inclusão de mais uma norma no ordenamento jurídico e

visando à consolidação das leis, a Comissão de Constituição e Justiça considerou

conveniente apresentar o Substitutivo nº 1, que acrescenta à Lei 17.785, de 2008, o

dispositivo proposto.

Por  sua  vez,  a  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência

destacou que a matéria está alinhada com os princípios estabelecidos na Convenção

sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas,

introduzida no ordenamento jurídico brasileiro por meio do Decreto Federal nº 6.949,

de 2009. Entre as diretrizes estabelecidas naquela convenção, está a promoção da

acessibilidade, tema em que a matéria em comento se insere.

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência apontou ainda que,

segundo  o  Censo  2010,  existe  contingente  expressivo  de  pessoas  com  alguma
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deficiência no Estado, cerca de 4,4 milhões de pessoas, ou 22,6% da população,

percentual semelhante ao verificado no resto do Brasil.

Apontou ainda que já existe norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas -

ABNT  -,  de  código  NBR  9050,  que  estabelece  parâmetros  detalhados  para

acessibilidade em edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos, inclusive

trocadores. Entendeu aquela Comissão que, a despeito de já haver a referida norma

técnica, o projeto de lei contribui para o pleno acesso das pessoas com deficiência

aos estabelecimentos que comercializam vestuário. Por isso, opinou favoravelmente

à aprovação do projeto.

No que é próprio desta Comissão, não vislumbramos repercussões orçamentárias

derivadas da matéria. Trata-se de exercício de poder regulamentar do Estado, sem,

no entanto, estabelecer obrigações onerosas ao poder público. Considerando tal fato,

os  pareceres  favoráveis  das  Comissões  que  antecederam  a  esta,  bem  como os

aperfeiçoamentos  já  propostos,  julgamos  adequado  que  a  matéria  em  estudo

prospere na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça

Cumpre ressaltar, porém, que a Lei nº 17.785, objeto de alteração do Substitutivo nº

1, não foi ainda regulamentada pelo Poder Executivo. Compete a esta Casa, quando

da regulamentação da norma, zelar, no exercício da sua função fiscalizadora, para

que as disposições apresentadas sejam eficazes para garantir  a acessibilidade às

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, e também que elas não sejam

excessivamente  onerosas  e  impeditivas  ao  exercício  das  atividades  dos

estabelecimentos, comerciais ou não, por ela alcançados.

Em atendimento à Decisão Normativa nº 12, de 2003, cabe ressaltar que a análise

desenvolvida  neste  parecer  é  extensível  aos  Projetos  de  Lei  nºs  2.830/2012  e

3.245/2012, que são de conteúdo semelhante ao da matéria em estudo.

Conclusão

Considerando  o  exposto,  somos  favoráveis  à  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº

2.796/2012, em 1º Turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.
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Zé  Maia,  Presidente  -  João  Vítor  Xavier,  relator  -  Jayro  Lessa  -  Lafayette  de

Andrada - Inácio Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.862/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Estrela do Indaiá o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/2/2012 e encaminhada

às Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do

Regimento Interno.

Em  20/3/2012,  a  relatoria  solicitou  fosse  o  projeto  baixado  em  diligência  à

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de que informasse esta Casa

sobre  a  situação  efetiva  do  imóvel  e  se  haveria  algum  óbice  à  transferência  de

domínio pretendida.

De posse da resposta, passamos ao exame da matéria.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  2.862/2012 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Estrela do Indaiá o imóvel situado na Avenida Francisco Campos, nesse

Município, e registrado sob o nº 13.783, a fls.  199 do Livro 3ºCC, no Cartório  de

Registro de Imóveis da Comarca de Dores do Indaiá.

O art. 18 da Constituição mineira exige autorização legislativa para a alienação de

imóveis públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de

1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui normas

para  licitações  e  contratos  da  administração  pública,  exige,  além  da  referida

autorização, a subordinação do contrato ao atendimento do interesse público.

Quanto a esse aspecto, o parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que a área

será destinada ao funcionamento do Conselho Tutelar do Município.

Ainda como garantia de que a transferência se fará para o bem da coletividade, o

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

tiver sido dada a destinação prevista.

Ressalte-se que a Seplag, por meio da Nota Técnica nº 721/2012, posicionou-se

favoravelmente à pretendida transferência de domínio, uma vez que a Polícia Civil,

órgão  a  que  o  bem  está  vinculado,  não  necessita  do  imóvel,  reconhecendo  a

importância da destinação que lhe será dada. Informa, ainda, que a área do imóvel é

de 1.103,62m².

Diante  dessas  considerações,  não  há  óbice  à  alienação  do  referido  imóvel  ao

Município  de  Estrela  do  Indaiá.  No  entanto,  a  fim  de  adequar  o  texto  à  técnica

legislativa, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 2.862/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo  autorizado a doar  ao Município de Estrela do

Indaiá o imóvel com área de 1.103,62m² (um mil, cento e três vírgula sessenta e dois

metros  quadrados),  situado  na  Avenida  Francisco  Campos,  nesse  Município,  e

registrado sob o nº  13.783,  a fls.  199 do Livro 3ºCC, no  Cartório  de Registro  de

Imóveis da Comarca de Dores do Indaiá.”.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Leonídio Bouças,  relator  -  Luiz Henrique - Dalmo

Ribeiro Silva - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.084/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, a proposição em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de Bom Jardim de Minas.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/4/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Na reunião de 15/5/2012, a relatoria solicitou que a proposição fosse baixada em

diligência à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, para que informasse

esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel e se haveria óbice à transferência de

domínio  pretendida;  e  ao  Prefeito  Municipal  de  Bom  Jardim  de  Minas,  para  que

declarasse sua aquiescência ao negócio pretendido.

De posse das respostas, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.084/2012 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município  de  Bom  Jardim  de Minas  o  imóvel  constituído  pela  área  de 10.000m²,

situado nesse Município, na localidade denominada Rio Peixe, Distrito de Taboão,

registrado sob o nº 5.770, a fls. 61 do Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Andrelândia.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse

propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem ao funcionamento

de um centro comunitário.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  bem  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Ressalte-se que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, por

meio da Nota Técnica nº 719/2012, posicionou-se favoravelmente à transferência do

imóvel, uma vez que a Secretaria de Estado de Educação, órgão a que o bem está

vinculado,  não  necessita  do  imóvel  para  o  atendimento  da  demanda  escolar  da
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região, reconhecendo, ainda, a importância da destinação que será dada ao terreno.

Ademais,  o  Prefeito  Municipal  de  Bom Jardim de Minas,  por  meio do  Ofício  nº

29/2012, declarou sua aquiescência ao negócio, informando que o centro comunitário

tem como finalidade a comercialização dos produtos agropecuários da região, além

de aprimoramento dos produtores.

Diante  dessas  considerações,  não  há  óbice  à  alienação  do  referido  imóvel  ao

Município de Bom Jardim de Minas.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.084/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Leonídio Bouças.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.252/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “altera a Lei nº

15.467, de 13 de janeiro de 2005, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de

Cultura do Poder Executivo, e dá outras providências”.

Em análise  preliminar,  a  Comissão de Constituição e  Justiça  concluiu  pela  sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

Em  análise  de  mérito,  a  Comissão  de  Administração  Pública  opinou  pela  sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com

a Emenda nº 1, que apresentou.

Ainda em análise  de  mérito,  a  Comissão  de  Cultura  opinou pela  aprovação da

matéria na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a

Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública.

Vem agora a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 102, inciso

VII, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O projeto de lei em tela pretende criar, no quadro de pessoal da Fundação Cultural

e  Educativa  TV  Minas,  as  carreiras  de  Analista  de  TV  e  de  Técnico  de  TV,

transformando 124 cargos da carreira de Gestor de Cultura em cargos de Analista de

TV, e 171 cargos da carreira de Técnico de Cultura em cargos de Técnicos de TV.

Pretende, ainda, criar cargos de provimento em comissão, funções gratificadas - FGIs

- e gratificações temporárias estratégicas - GTEs - destinadas à TV Minas. Para tanto,

o projeto propõe alterar a Lei nº 15.467, de 2005, que institui as carreiras do Grupo de

Atividades de Cultura do Poder Executivo, e a Lei Delegada nº 175, de 2007.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do  projeto  em  tela  na  forma  do

Substitutivo nº 1,  que apresentou,  com o objetivo de aprimorá-lo e de melhorar a

técnica legislativa. Observou que há controvérsias jurídicas sobre a matéria tratada

no projeto, qual seja, a transformação de cargos públicos. Conforme a Comissão, o

Supremo Tribunal Federal - STF - tem se manifestado sobre a necessidade de que os

cargos transformados tenham semelhança de atribuições e de nível de complexidade,

bem como o mesmo nível de escolaridade exigido para as carreiras. Não obstante, a

Comissão  registrou  que  foram  observados  os  mencionados  requisitos  nas

transformações dos cargos previstas no projeto.

A Comissão  de  Administração  Pública,  em  análise  de  mérito,  entendeu  que  o

projeto  possibilita  a reorganização da TV Minas e  opinou pela sua aprovação da

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; contudo julgou

oportuno apresentar a Emenda nº 1 a esse substitutivo.

A Emenda  nº  1  condensa  as  duas  propostas  de  emendas  encaminhadas  pelo

Governador  do Estado por meio de mensagem publicada em 23/8/2012,  as quais

criam  um  cargo  em  comissão  de  Diretor  Executivo,  destinado  à  Administração

Superior  da  TV  Minas,  e  atualizam  o  quadro  de  cargos  em  comissão  da

Administração Superior, fixando a remuneração do cargo de Diretor Executivo a ser

criado.

A  Comissão  de  Cultura,  em  análise  de  mérito,  considerou  que  a  proposição

contribui  para  a  profissionalização  da  área  cultural  no  Estado  e  opinou  pela
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aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça, e com a Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública.

Quanto à análise que cabe a esta Comissão, destacamos que a Lei Complementar

Federal nº 101, de 2000, em seu art. 16, dispõe que a criação, a expansão ou o

aperfeiçoamento de ação governamental que acarretem aumento da despesa devem

ser acompanhados de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em

que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes e de declaração do ordenador da

despesa  de  que  o  aumento  tem  adequação  orçamentária  e  financeira  com  a  lei

orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes

orçamentárias.

A  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e  Gestão  informou,  mediante  ofício

publicado  em 21/7/12,  que o  impacto  financeiro-orçamentário  da  proposição é  de

R$4.922.530,56. Em novo ofício, publicado em 13/9/12, a referida Secretaria informou

que  o  impacto  das  duas  emendas  propostas  pelo  Governador  do  Estado  é  de

R$118.666,67.  Em  ambos  os  ofícios  esclareceu  que  há  dotação  orçamentária

suficiente para atender à projeção de despesa e os acréscimos dela decorrente e que

o projeto tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e

compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Os arts. 19 a 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelecem limites para gastos

com pessoal. Para o Executivo, o limite com despesa de pessoal, em percentual da

receita corrente líquida, estabelecido no art. 20, II, "c”, é de 49%, sendo 46,55% o

limite prudencial, fixado pelo parágrafo único do art. 22.

De acordo a Lei nº 20.625/2013 - Lei Orçamentária Anual de 2013 -, os limites das

despesas com pessoal do Poder Executivo para o exercício de 2013 atendem aos

ditames legais.  Adicionando-se o valor do impacto financeiro do projeto de lei  em

análise e o da emenda da Comissão de Administração Pública, as despesas com

pessoal do Poder Executivo ainda permanecem inferiores ao limite prudencial.

A  proposição  em  tela  atende  também  ao  disposto  no  art.  169,  §  1º,  II,  da

Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou aumento de

remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de

carreiras a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -, a qual
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concede essa autorização em seu art. 14.

Ressaltamos que por força do art.  169, § 1º,  I, da Constituição da República, a

aplicação  da  proposta  em  análise  está  condicionada  à  existência  de  dotação

orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Sendo assim, não há óbices à aprovação da proposição.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.252/2012 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº

1, da Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Zé  Maia,  Presidente  -  João  Vítor  Xavier,  relator  -  Jayro  Lessa  -  Lafayette  de

Andrada - Inácio Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.359/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Liza  Prado,  o  projeto  de  lei  em  tela  dispõe  sobre  a

obrigatoriedade  da  realização  gratuita  do  exame  denominado  Teste  do  Reflexo

Vermelho (teste do olhinho) em crianças recém-nascidas no âmbito do Estado.

A proposição foi distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,  e foi  analisada preliminarmente pela

primeira, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria

na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, em

cumprimento do disposto no art. 188 combinado com o art. 102, XI, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a obrigar o Estado a disponibilizar gratuitamente o

teste do reflexo vermelho - teste do olhinho - em crianças recém-nascidas, a fim de

detectar  precocemente  doenças  da  visão  e  proceder  ao  seu  adequado

encaminhamento para tratamento.

O  teste  do  reflexo  vermelho  é  um  procedimento  indolor,  em  que  o  médico
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examinador emite uma luz sobre os olhos a uma distância entre 30 e 45 cm, por meio

de um oftalmoscópio direto. Cada olho é examinado separadamente e o resultado é

satisfatório quando se observa um reflexo avermelhado na pupila, o que indica que

não  houve  obstáculo  para  a  passagem  da  luz,  uma  vez  que  os  meios  estão

transparentes.  Entretanto,  na  presença  de  doenças  oculares,  como  catarata,

opacidades de córnea,  glaucoma congênito,  retinoblastoma (tumor maligno ocular)

entre  outras,  esse  reflexo  fica  diminuído  ou  abolido,  aparentando  uma  cor

esbranquiçada.  A comparação  dos  reflexos  dos  dois  olhos  pode  fornecer,  ainda,

informações importantes como diferenças de grau entre os olhos ou estrabismo.

É fundamental que esse teste seja feito nas primeiras 48 horas de vida da criança,

pois  a  detecção  precoce  dessas  patologias  é  determinante  para  o  sucesso

terapêutico,  bem  como  para  aumentar  a  chance  de  sobrevida  nos  casos  dos

pacientes com tumores.

Em Minas Gerais,  a Lei  nº  16.672,  de 8/1/2007,  tornou obrigatória  a realização

desse teste em recém-nascidos, assim como o exame oftalmológico completo em

crianças com idade entre 7 e 10 anos. A mesma lei determina que, se for detectada

alguma  alteração  no  resultado  do  Teste  do  Reflexo  Vermelho,  o  recém-nascido

deverá ser encaminhado ao oftalmologista para a realização do exame de fundo de

olho e para tratamento adequado.

Tendo  em  vista  a  existência  da  Lei  nº  16.672,  de  2007,  que  já  estabelece  a

obrigatoriedade em comento e a existência de normas que dispõem sobre políticas de

saúde, tais como a Lei Federal nº 8.080, de 19/9/1990, que instituiu o Sistema Único

de  Saúde  e  definiu  as  suas  diretrizes,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça

argumentou  a  falta  de  dispositivos  na  proposição  em  análise  que  inovem  o

ordenamento  jurídico  para  justificar  a  apresentação  do  Substitutivo  nº  1.  No

substitutivo, aquela Comissão propõe alterar a já mencionada Lei nº 16.672, de 2007,

para tornar clara a gratuidade de realização do Teste do Reflexo Vermelho em recém-

nascidos.

Esta  Comissão  concorda  com  o  Substitutivo  nº  1,  pois  entendemos  que  as

alterações  propostas  contribuem  para  o  aperfeiçoamento  da  legislação  em  vigor,

atendendo aos princípios da técnica legislativa, e cumpre os objetivos da proposição
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em estudo. Somos, pois, favoráveis à sua aprovação por esta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.359/2012, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Pompílio Canavez -

Carlos Pimenta.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.652/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe “dispõe sobre

medidas para  a desoneração fiscal  do  processo de habilitação para  condução de

veículos automotores para as pessoas de baixo poder aquisitivo ou em situação de

desvantagem social”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  15/12/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Fundamentação

O projeto em exame dispõe, nos termos de seu art. 1º, sobre medidas que o Estado

adotará para a desoneração fiscal de taxas devidas no processo de habilitação para

condução  de  veículos  automotores,  com  o  objetivo  de  possibilitar  o  acesso  de

pessoas  de  baixo  poder  aquisitivo  ao  processo  de  aprendizagem  e  habilitação

necessária à condução desses veículos.

Em seu art. 2º, a proposição define, para os efeitos da lei, as pessoas de baixo

poder aquisitivo ou em situação de desvantagem social. Em seu art. 3º, estabelece as

atribuições do poder público na implementação da política tratada na proposição. Os

artigos seguintes dispõem que a concessão dos benefícios não exime o beneficiário
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da  realização  dos  exames  necessários  para  a  habilitação  e  que  os  benefícios

destinam-se a pessoas que comprovem domicílio no Estado. Por fim, o art. 6º dispõe

que o disposto  na  lei  não se aplica às pessoas que tenham cometido  crimes na

condução  de  veículo  automotor  com  sentença  penal  condenatória  transitada  em

julgado.

Explica o autor da proposição que “a falta de qualificação de inúmeros cidadãos tem

impossibilitado a inserção destes no mercado de trabalho e que a carteira nacional de

habilitação - CNH - tem sido um valioso instrumento de qualificação profissional, além

de realização pessoal e social”. Entretanto, os altos custos e taxas para obtenção de

uma CNH têm inviabilizado em muitos casos a devida habilitação, em especial para

aqueles com poder aquisitivo menor ou em desvantagem social devido às vicissitudes

da vida.

Salientamos que a elaboração e a execução de plano ou programa administrativo

são atividades inseridas no rol de atribuições do Executivo, detentor da competência

constitucional para realizar tais ações de governo. Situação completamente distinta é

a fixação de diretrizes ou parâmetros para determinada política pública, caso em que

o  Legislativo  poderá  ter  tal  iniciativa,  cabendo  ao  Executivo  a  implementação  ou

execução dessa política, o que ocorre no caso da proposição em análise.

Além  disso,  considerando  que  o  projeto  somente  trata  das  diretrizes  para  uma

política de desoneração fiscal do procedimento de obtenção da CNH, entende-se que

ele não representa ofensa à Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 - Lei de

Responsabilidade Fiscal -, que estabelece uma série de requisitos para a concessão

de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita,

tais como a estimativa de impacto orçamentário-financeiro causado pela medida e a

adoção de medidas de compensação.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.652/2012.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva - Luiz Henrique.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.745/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem nº 365/2013, o projeto de lei em epígrafe “altera a Lei nº 19.969, de 26 de

dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito

com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES”.

Inicialmente, o projeto foi distribuído à Comissão de Constituição e Justiça, que o

examinou  preliminarmente  e  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe altera o “caput” do art. 1º da Lei nº 19.969, de 26 de

dezembro de 2011, o qual autoriza o Poder Executivo a contratar duas operações de

crédito  no  valor  total  de  até  R$2.449.816.000,00  com  o  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Embora mantenha o montante global

autorizado, a proposição objetiva acrescentar o Banco do Brasil  S.A. como agente

financeiro junto ao qual o Poder Executivo poderá realizar as operações de crédito.

Pela medida proposta, passa a constar na redação do “caput”  do referido artigo a

autorização para “realizar operações de crédito” em vez de “realizar duas operações

de crédito”. Ressalte-se, também, não haver alteração na destinação ou aplicação do

referido crédito.

Conforme exposição de motivos  do  Governador  do Estado,  a referida  alteração

objetiva  precipuamente  incluir  o  Banco  do  Brasil  como mais  um  possível  agente

financiador das operações de que trata a lei retromencionada, com vistas a financiar

atividades e projetos do Estado, em especial as ações definidas no Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG - relacionadas às áreas de infraestrutura, mobilidade

urbana e segurança pública.

A Comissão de Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente a matéria, não

encontrou óbice de natureza jurídico-constitucional à tramitação da proposição.
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Do ponto de vista financeiro e orçamentário, escopo desta Comissão, destacamos

que a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -

LRF  -,  em  seu  art.  32,  determina  que  o  Ministério  da  Fazenda  verificará  o

cumprimento  dos  limites  e  condições,  fixados  pelo  Senado  Federal,  relativos  à

realização  de  operações  de  crédito  de  cada  ente  da  Federação,  inclusive  das

empresas  por  eles  controladas  direta  ou  indiretamente,  e  que o  ente  interessado

formalizará  seu  pleito  demonstrando  o  atendimento  das  seguintes  condições:

existência  de  prévia  e  expressa  autorização  para  a  contratação,  no  texto  da  Lei

Orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica; inclusão, no orçamento ou em

créditos  adicionais,  dos  recursos  provenientes  da  operação,  exceto  no  caso  de

operações por antecipação de receita; observância dos limites e condições fixados

pelo Senado Federal; autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de

operação de crédito externo;  atendimento ao disposto no inciso III  do art.  167 da

Constituição Federal, que veda a realização de operações de crédito que excedam o

montante  das  despesas  de  capital,  ressalvadas  as  autorizadas  mediante  créditos

suplementares ou especiais com finalidade precisa.

Quanto à verificação do Ministério da Fazenda, destaca-se que o Estado deverá

encaminhar a esse órgão o pedido de autorização para a realização de operação de

crédito acompanhado da autorização legislativa, conforme dispõe o inciso II do art. 21

da Resolução do Senado Federal n° 43, de 2001.

Em relação à prévia e expressa autorização em lei específica, o projeto de lei em

comento pretende suprir tal exigência.

No que diz respeito às exigências da LRF, relativas à inclusão no orçamento ou em

créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, e da Lei Federal n° 4.320,

de 1964, que, em seu art. 3°, dispõe que a Lei do Orçamento compreenderá todas as

receitas, inclusive as de operações de crédito autorizadas em lei, ressaltamos que os

recursos provenientes da operação de crédito pretendida deverão ser consignados

como receita orçamentária do Estado.

Os limites e as condições fixados pelo Senado Federal estão consubstanciados nas

Resoluções nºs 40 e 43, de 2001, do Senado Federal. A primeira dispõe sobre os

limites globais  para o montante da dívida pública consolidada e da dívida pública
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mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; a segunda, sobre as

operações  de  crédito  interno  e  externo  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos

Municípios,  inclusive  sobre  concessão  de  garantias,  seus  limites  e  condições  de

autorização. A Resolução n° 40, de 2001, determina, em seu art. 3°, que, ao final do

15° exercício financeiro contado a partir do encerramento do ano de sua publicação, a

Dívida Consolidada Líquida - DCL - não poderá ser superior a duas vezes a Receita

Corrente Líquida - RCL. Segundo o referido Relatório de Gestão Fiscal, o percentual

da  DCL sobre  a  RCL apurado  em  dezembro  de  2012  foi  de  174,54%,  inferior,

portanto, ao percentual do limite de endividamento estabelecido na resolução, que é

de 200,00% . Em seu art. 9º, a Resolução nº 43, de 2001, estabelece que o saldo

global  das  garantias  concedidas  pelos  Estados,  pelo  Distrito  Federal  e  pelos

Municípios não poderá exceder 22% da RCL.

Vale  ressaltar  que  o  atendimento  ao  disposto  no  inciso  III  do  art.  167  da

Constituição Federal, o qual veda a realização de operações de crédito que excedam

o montante das despesas de capital, é complementado pelo disposto no art. 32, § 3°,

VI, da LRF. A fim de viabilizar o disposto na Constituição Federal, o citado § 3° dispõe

que:

“Art. 32 - (…)

§ 3º - Para fins do disposto no inciso V do § 1°, considerar-se-á, em cada exercício

financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das

despesas de capital executadas (...)”.

Com vistas à verificação de tal limite, a Lei nº 20.625, de 17 de janeiro de 2013 - Lei

Orçamentária Anual - LOA -, fixa as despesas de capital em R$9.171.263.620,00 para

2013,  enquanto  as  operações  de  crédito  previstas  totalizam  R$2.541.292.233.

Adicionando-se ao valor  das receitas  de operação de crédito previstas  o valor da

operação de crédito que se pretende contratar, ou seja, R$2.449.816.000,00, obtém-

se o total de R$4.991.108.233,00, inferior, portanto, ao montante das despesas de

capital, o que atende à exigência do inciso III do art. 167 da Constituição Federal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.745/2013 no 1º

turno, na forma proposta.
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Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Romel Anízio - Jayro Lessa -

Ivair Nogueira - João Vítor Xavier - Paulo Guedes.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.745/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do  Governador  de Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem nº 365/2013, o projeto de lei em epígrafe “altera a Lei nº 19.969, de 26 de

dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito

com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES”.

Aprovada no 1º turno, retorna a matéria a esta Comissão para receber parecer para

o 2º turno, nos termos do art.  102, VII,  combinado com o art.  189, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe altera o “caput” do art. 1º da Lei nº 19.969, de 26 de

dezembro de 2011, o qual autoriza o Poder Executivo a contratar duas operações de

crédito  no  valor  total  de  até  R$  2.449.816.000,00  com  o  Banco  Nacional  de

Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. Embora mantenha o montante global

autorizado, a proposição objetiva acrescentar o Banco do Brasil  S.A como agente

financeiro junto ao qual o Poder Executivo poderá realizar as operações de crédito.

Pela medida proposta passa a constar na redação do “caput” do referido artigo a

autorização para “realizar operações de crédito” ao invés de “realizar duas operações

de crédito”. Ressalte-se também não haver alteração na destinação ou aplicação do

referido crédito.

Conforme exposição de motivos  do  Governador  do Estado,  a referida  alteração

objetiva  precipuamente  incluir  o  Banco  do  Brasil  como mais  um  possível  agente

financiador das operações de que trata a lei retromencionada, com vistas a financiar

atividades e projetos do Estado, em especial as ações definidas no Plano Plurianual

de Ação Governamental - PPAG - relacionadas às áreas de infraestrutura, mobilidade

urbana e segurança pública.

A Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, Lei Complementar Federal n° 101, de
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2000,  estabelece  exigências  para  a  realização  de  operação  de  crédito,  como  a

verificação, pelo Ministério da Fazenda, do cumprimento dos limites e condições de

endividamento estabelecidos para cada ente da Federação; a existência de prévia e

expressa autorização para a contratação na Lei Orçamentária, em créditos adicionais

ou em lei específica; a inclusão no Orçamento ou em créditos adicionais dos recursos

provenientes da operação; a observância dos limites fixados pelo Senado Federal; e

a autorização específica do Senado Federal quando se tratar de operação de crédito

externo.

Conforme  manifestação  desta  Comissão  no  1º  turno,  entendemos  que  não  há

óbices para a efetivação da operação de crédito em análise, sob a ótica da LRF e sob

o ponto de vista financeiro e orçamentário.

Ressaltamos  que  a  autorização  legislativa  é  apenas  condição  prévia  para  a

efetivação do empréstimo. Não obstante a aprovação da matéria neste Parlamento, o

contrato de empréstimo será analisado pelo Ministério da Fazenda por ocasião do

envio do pleito ao Senado Federal, nos termos do art. 29 da Resolução nº 43 dessa

Casa, que dispõe sobre as operações de crédito interno e externo dos Estados, do

Distrito Federal e dos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e

condições de autorização, uma vez que deverão ser observados ainda as condições

e os limites fixados pelo Senado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.745/2013, no 2º

turno, na forma original.

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Romel Anízio - Jayro Lessa.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.683/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Atendendo a requerimento do Deputado Pompílio Canavez, aprovado na reunião

ordinária de 28/9/2011, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, por

meio da proposição em foco, requer à Presidência da Assembleia Legislativa seja

encaminhado ao Sistema Estadual de Meio Ambiente - Sisema - e à Secretaria de
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Estado  de  Governo  pedido  de  informações  sobre  quais  Municípios  dispõem  de

órgãos  exclusivos  para  gestão  ambiental,  relacionando  também  aqueles  com

conselhos municipais de desenvolvimento sustentável em funcionamento.

Após  publicação no “Diário  do  Legislativo”  de  8/10/2011,  a  matéria  vem a  este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A Constituição Federal, em seu art. 23, VI, dispõe que a proteção do meio ambiente

é competência concorrente entre União, Estados e Municípios. Coerentemente, os

órgãos  municipais  de  meio  ambiente  são  parte  do  Sistema  Nacional  de  Meio

Ambiente - Sisnama -, nos termos do art. 6º, VI, da Lei Federal nº 6.938, de 1981, que

institui a Política Nacional de Meio Ambiente. O § 2º do mesmo artigo concede aos

Municípios  a  competência  de  elaborar  normas  supletivas  e  complementares  à

legislação ambiental, bem como padrões relacionados ao meio ambiente, observados

os padrões federal e estadual.

O parágrafo único do art. 5º da Resolução do Conama nº 237, de 1997, exige a

manifestação técnica prévia do Município em todos os processos de licenciamento

ambiental  realizados  pelo  Estado  ou  pela  União.  Nos  termos  art.  7º  da  mesma

resolução,  compete  ao  órgão  municipal  de  meio  ambiente  o  licenciamento  de

empreendimentos e atividades de impacto local e daqueles que lhe forem delegados

pelo Estado por instrumento legal ou convênio. Todavia, o art. 20 determina que o

ente  federado  apenas  poderá  realizar  sua  competência  licenciadora  se  possuir

conselho ambiental de caráter deliberativo e com participação social e se dispuser de

profissionais legalmente habilitados para a gestão ambiental em seus quadros. Ainda

nesse contexto,  o art.  4º  da Deliberação Normativa nº  74,  de 2004,  do  Conselho

Estadual  de  Política  Ambiental  -  Copam  -,  prevê  que  os  Municípios  possuem  a

prerrogativa de licenciar os empreendimentos e as atividades modificadores do meio

ambiente que não forem passíveis de licenciamento no âmbito estadual.

A descentralização das competências em matéria ambiental para os Municípios, por

meio da criação e do fortalecimento dos Codemas e dos órgãos técnicos municipais,

é uma estratégia extremamente relevante para a efetividade da política pública de
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gestão ambiental. A participação e representação da população local no Codema é

crucial para estimular sua consciência ambiental e empoderar essa população nos

âmbitos  decisórios  que  afetam  diretamente  seu  direito  a  um  meio  ambiente

ecologicamente equilibrado.

O  Ministério  do  Meio  Ambiente  -  MMA -  desenvolve  o  Programa  Nacional  de

Capacitação de Gestores Ambientais e Conselheiros do Sisnama - PNC - , abarcando

diversas atividades para apoiar os conselhos e órgãos municipais de meio ambiente.

Em Minas Gerais, o PNC é realizado mediante convênio com a Secretaria de Estado

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -, incluindo ações como

cursos semipresenciais para conselheiros e gestores ambientais municipais.

Destacada a importância da informação solicitada, a Constituição do Estado, no §

3º de seu art.  54,  garante à Assembleia Legislativa a prerrogativa de encaminhar

pedido  de informação a  dirigente  de  entidade da administração direta  e  a  outras

autoridades  estaduais.  No contexto  do  requerimento  em análise,  apresentamos  o

Substitutivo nº 1, em que o destinatário passa a ser apenas o Secretário de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, haja vista que a Semad é o órgão

responsável pela coordenação do Sisema.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.683/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, atendendo a requerimento

do Deputado Pompílio Canavez, aprovado na 19ª Reunião Ordinária, de 28/9/2011,

solicita a V. Exa., nos termos regimentais, seja encaminhado ao Secretário de Estado

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável pedido de informações sobre quais

Municípios  dispõem  de  órgãos  exclusivos  para  gestão  ambiental,  relacionando

também  aqueles  com  conselhos  municipais  de  desenvolvimento  sustentável  em

funcionamento.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 25 de fevereiro de 2013.
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Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio,  relator  -  José  Henrique  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.855/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  a  Comissão  de  Educação,  Ciência  e

Tecnologia requer ao Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ofício à

Secretaria  de  Estado  de  Educação  -  SEE  -  solicitando  informações  sobre  as

providências tomadas em relação a ofício enviado à Secretária por representantes

dos Centros de Educação Continuada.

Após sua publicação no “Diário do Legislativo”,  em 5/11//2011, vem a matéria à

Mesa  da  Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Educação - SEE - pedido de informações sobre as providências tomadas em relação

a  ofício  enviado  a  esse  órgão  em  22/2/2011,  por  representantes  dos  Centros

Estaduais de Educação Continuada - Cesecs.

O ofício enviado à SEE em fevereiro de 2011 solicita as seguintes medidas:

1. provisão de quadro funcional específico para os Cesecs;

2. provisão de orientadores de aprendizagem para cada disciplina e de professores

aplicadores de testes;

3. aumento do número de vice-diretores e de servidores das carreiras de Assistente

Técnico de Educação Básica e Auxiliar de Serviços da Educação Básica;

4. provisão de docentes exclusivos para as disciplinas de Filosofia e Sociologia;

5. aumento do quadro de professores de língua estrangeira e concessão aos alunos

da opção de escolher qual língua estrangeira cursar (inglês ou espanhol);

6. elaboração, em parceria com os diretores dos Cesecs, de legislação específica

para essas unidades escolares; e

7. autorização às escolas que funcionam no mês de janeiro e que não dispõem em

seus  quadros  de  servidores  efetivos  ou  efetivados  para  executar  processo  de
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designação.

É competência da Casa fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo e de sua

administração indireta, consoante o art. 62, XXXI, da Carta Estadual. Além disso, o

art. 54, §2º, da Constituição Estadual, concede-lhe a prerrogativa de encaminhar, por

meio de sua Mesa, pedido escrito de informação a Secretário de Estado, importando

a  recusa,  o  não  atendimento  ou  a  prestação  de  informações  falsas  crime  de

responsabilidade.

Considerando haver  respaldo  constitucional  que  nos  permite  solicitar

esclarecimentos à Secretaria Estadual de Educação,  opinamos pela aprovação da

proposição em análise.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.855/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 25 de fevereiro de 2013.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio,  relator  -  José  Henrique  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Neider Moreira.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 1.965/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Atendendo a requerimento da Deputada Liza Prado e dos Deputados Dalmo Ribeiro

Silva  e  Ulysses  Gomes,  aprovado  na  23ª  Reunião  Ordinária  de  23/11/2011,  a

Comissão de Assuntos  Municipais  e Regionalização,  por  meio  da proposição sob

análise,  requer  à  Presidência  da  Assembleia  Legislativa  seja  encaminhado  à

Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais - Segov - pedido de providências

para que realize e envie a esta Casa um inventário das iniciativas descentralizadas

empreendidas pelos Municípios na área de prevenção de desastres e de defesa civil.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/12/2011 e encaminhada à

apreciação deste órgão colegiado, ao qual compete emitir parecer sobre a matéria,

nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela busca obter informações sobre as iniciativas descentralizadas

empreendidas pelos Municípios na área de prevenção de desastres e de defesa civil.
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A  defesa  civil  é  o  conjunto  de  ações  preventivas,  de  socorro,  assistenciais,

reabilitadoras  e  reconstrutivas  destinadas  a  evitar  ou  minimizar  a  ocorrência  de

desastres  naturais,  preservar  o  moral  da  população e restabelecer  a normalidade

social.  Em Minas, a Coordenadoria Estadual da Defesa Civil  -  Cedec -  é o órgão

responsável  por  articular,  planejar,  coordenar,  controlar  e  executar  as  ações  de

defesa  civil.  Tais  ações  abrangem  a prevenção de  desastres,  a  preparação  para

emergências e desastres, a resposta aos desastres e a reconstrução.

A reunião  que originou o  requerimento  em  epígrafe  teve  por  finalidade debater

ações  necessárias  à  prevenção  das  enchentes  e  dos  consequentes  estragos

causados pela chegada do período de chuvas e contou com a presença de diversos

órgãos ligados à defesa civil no Estado, além de autoridades municipais. Há de se

destacar que a preocupação dos parlamentares com o tema é meritória, uma vez que

as chuvas que assolam nosso Estado, especialmente no período do verão, causam

grandes prejuízos aos Municípios e à população.

A gestão da defesa civil no País se dá de forma sistêmica, o que está evidenciado

na Lei Federal nº 12.340, de 2010, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Defesa

Civil  -  Sindec  -  e  dá  outras  providências.  No  âmbito  estadual,  temos  a  política

estadual  de  prevenção  e  combate  a  desastres  decorrentes  de  chuvas  intensas,

consubstanciada na Lei nº 15.660, de 2005, que prevê promoção da articulação com

a União, com outros Estados e com Municípios para o desenvolvimento de ações de

defesa civil  em caso de risco de desastre,  situação de emergência ou estado de

calamidade pública decorrente de chuvas intensas.

No que diz respeito à alocação de recursos estaduais para as ações de defesa civil,

temos que o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 prevê

programa específico destinado a  abarcar  tais  ações.  Trata-se do  Programa 194 -

Promoção de Defesa Civil -, que conta com orçamento de R$57.928.294,00 para o

ano de 2012.

No que se refere ao respaldo legal para aprovação da proposição, registre-se que o

§  2º  do  art.  54  da  Constituição  do  Estado  confere  à  Mesa  da  Assembleia  a

prerrogativa de encaminhar pedido de informação a Secretário de Estado, o que o

inciso IX do art. 100 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
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disciplina, assegurando a competência das suas comissões para encaminhar pedidos

de informação dessa natureza por intermédio da Mesa.

Diante do exposto, entendemos pertinente a solicitação de informações sobre as

ações  que  vêm  sendo  desenvolvidas  nos  Municípios  com  o  objetivo  de  prevenir

desastres  e,  como forma de aclarar  o  pedido,  propomos uma nova redação,  que

apresentamos ao final deste parecer.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 1.965/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais:

A Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, atendendo a requerimento

da Deputada Liza Prado e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Ulysses Gomes,

aprovado na 23ª  Reunião  Ordinária  de  23/11/2011,  solicita  a V.  Exa.,  nos  termos

regimentais, seja encaminhado à Secretaria de Estado de Governo de Minas Gerais -

Segov - pedido de informações sobre as iniciativas descentralizadas empreendidas

pelos Municípios na área de prevenção de desastres e de defesa civil.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 25 de fevereiro de 2013.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, relator - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon

Melo - Alencar da Silveira Jr.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.591/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.591/2012, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor de armazéns gerais, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro

de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.591/2012

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de armazéns gerais,

nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de armazéns gerais, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro  de  1975,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da

Mensagem n° 294/2012.

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

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.745/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.745/2013, de autoria do Governador do Estado, que altera a

Lei  nº  19.969,  de  26  de  dezembro  de  2011,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a

contratar operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico

e Social - BNDES -, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.745/2013

Altera a Lei nº 19.969, de 26 de dezembro de 2011, que autoriza o Poder Executivo

a  contratar  operação  de  crédito  com  o  Banco  Nacional  de  Desenvolvimento

Econômico e Social - BNDES.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” do art. 1º da Lei nº 19.969, de 26 de dezembro de 2011, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito com o
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Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - e com o Banco

do Brasil S.A., no valor total de até R$2.449.816.000,00 (dois bilhões quatrocentos e

quarenta  e nove milhões oitocentos e dezesseis mil  reais),  a  serem aplicados na

execução dos seguintes programas:”.

Art.  2º  -  A ementa  da  Lei  nº  19.969,  de  2011,  passa a  ser:  “Autoriza  o  Poder

Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento

Econômico  e  Social  -  BNDES  -  e  com  o  Banco  do  Brasil  S.A.  e  dá  outras

providências.”.

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

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Luiz Henrique, relator - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.802/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução nº 3.802/2013, de autoria da Mesa da Assembleia, que

altera a Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997, que contém o Regimento

Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,  foi  aprovado no 2º

turno, com a Emenda nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.802/2013

Acrescenta dispositivos  à Resolução nº 5.176,  de 6 de novembro de 1997, que

contém o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 101 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de

1997, o seguinte inciso XXI:

“Art. 101 - (...)

XXI - de Prevenção e Combate ao Uso de “Crack” e outras Drogas.”.

Art. 2º - Fica acrescentado ao art. 102 da Resolução nº 5.176, de 1997, o seguinte
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inciso XXI:

“Art. 102 - (...)

XXI - da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de “Crack” e outras Drogas:

a) a política de prevenção ao uso de "crack" e outras drogas;

b) o tratamento e a recuperação do usuário de "crack" e de outras drogas;

c) a política de reinserção social do usuário de "crack" e de outras drogas;

d) a fiscalização e o acompanhamento dos programas governamentais relativos à

prevenção e ao combate ao uso de "crack" e outras drogas;

e) a política de prevenção ao tráfico de "crack" e outras drogas.”.

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

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Luiz Henrique, relator - Sebastião Costa.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 8 DE MARÇO DE 2013

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 5.386, DE 7 DE MARÇO DE 2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de armazéns gerais,

nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de armazéns gerais, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro  de  1975,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da

Mensagem n° 294/2012.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de março de 2013; 224º da

Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário nas funções de 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. - 3º-Secretário nas funções de 2º-Secretário

RESOLUÇÃO Nº 5.387, DE 7 DE MARÇO DE 2013

Acrescenta dispositivos  à Resolução nº 5.176,  de 6 de novembro de 1997, que

contém o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 101 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de

1997, o seguinte inciso XXI:

“Art. 101 - (…)

XXI - de Prevenção e Combate ao Uso de “Crack” e outras Drogas.”.

Art. 2º - Fica acrescentado ao art. 102 da Resolução nº 5.176, de 1997, o seguinte

inciso XXI:

“Art. 102 - (…)

XXI - da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de “Crack” e outras Drogas:
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a) a política de prevenção ao uso de "crack" e outras drogas;

b) o tratamento e a recuperação do usuário de "crack" e de outras drogas;

c) a política de reinserção social do usuário de "crack" e de outras drogas;

d) a fiscalização e o acompanhamento dos programas governamentais relativos à

prevenção e ao combate ao uso de "crack" e outras drogas;

e) a política de prevenção ao tráfico de "crack" e outras drogas.”.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 7 de março de 2013; 224º da

Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente

Deputado Neider Moreira - 2º-Secretário nas funções de 1º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. - 3º-Secretário nas funções de 2º-Secretário

ATAS

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/3/2013

Presidência dos Deputados Hely Tarqüínio e Dalmo Ribeiro Silva

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

de ordem; aprovação; chamada para verificação do número regimental; existência de

quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  3.832  a  3.841/2013  -

Requerimentos nºs 4.304 a 4.323/2013 - Requerimentos das Deputadas Liza Prado

(2) e Ana Maria Resende, Liza Prado, Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara e Rosângela

Reis e outros e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e outros, Dalmo Ribeiro Silva,

Fabiano  Tolentino  e  Sargento  Rodrigues  (8)  -  Comunicações:  Comunicações  das

Comissões de Esporte, de Defesa do Consumidor, de Cultura e de Saúde - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Duilio de Castro, Elismar Prado, André Quintão e

Rogério  Correia  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:  Abertura  de  Inscrições  -

Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de

Requerimentos:  Requerimentos  dos  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Fabiano

Tolentino, Sargento Rodrigues (8) e Dalmo Ribeiro Silva e outros e das Deputadas
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Ana Maria Resende, Liza Prado, Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara e Rosângela Reis

e  outros;  deferimento  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Discussão  e  Votação  de

Pareceres: Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.745/2013 e do Projeto

de Resolução nº 3.802/2013; aprovação; declarações de voto; questão de ordem -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr. -

Almir  Paraca -  Ana Maria  Resende -  André  Quintão  -  Anselmo José Domingos -

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

Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem -

Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Lafayette

de Andrada - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria

Tereza  Lara  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca

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

Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  14h11min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Rômulo Viegas, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior.
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Questão de Ordem

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  gostaria  até  de  fazer  uma

discussão com o Plenário em funcionamento, atendendo ao que dita o Regimento

Interno desta Casa, que diz que deve haver 26 Deputados em Plenário. V. Exa. pode

verificar, de plano, que não há 26 Deputados presentes aqui. Portanto, solicito a V.

Exa. que faça a recomposição de quórum ou encerre a reunião de plano.

O Sr. Presidente - A reunião foi aberta com mais de 26 Deputados, portanto, com

número  regimental.  Em  discussão,  a  ata.  Não  havendo  quem  sobre  esta  se

manifeste, dou-a por aprovada. A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à

chamada  dos  Deputados  para  a  verificação  de  quórum,  assim,  cumpriremos  o

Regimento Interno.

O Sr. Secretário (Deputado Rômulo Viegas) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 39 Deputados. Portanto há quórum

para a continuação dos trabalhos.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Presidência passa a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI N° 3.832/2013

Declara de utilidade pública a Associação Educativa e Assistencial Júlio Fares, com

sede no Município de Mateus Leme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Educativa e Assistencial

Júlio Fares, com sede no Município de Mateus Leme.

Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 6 de março de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação:  A  Associação  Educativa  e  Assistencial  Júlio  Fares,  fundada  em

fevereiro  de  2007,  tem  como finalidade  atuar  no  desenvolvimento  de  programas,
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projetos,  atividade  e  ações,  para  fins  educativos  e  culturais;  na  promoção  do

desenvolvimento econômico e social e no combate à pobreza; na promoção da ética,

da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e da assistência social;

na  qualificação  e  no  desenvolvimento  de  profissionais  de  transportes,  comércio,

industria, agropecuária, de profissionais liberais e pessoas em geral; na realização de

atividades de prevenção ao uso de drogas; na defesa, preservação e conservação do

meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável; em estudos e pesquisas

para o desenvolvimento de tecnologias alternativas, a produção e a divulgação de

informações .

Nestes termos conto com a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.833/2013

Declara de utilidade pública a Associação Grupo Cidadão Caxambuense, com sede

no Município de Caxambu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Grupo  Cidadão

Caxambuense, com sede no Município de Caxambu.

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2013.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  A Associação  Grupo Cidadão Caxambuense foi  fundada em 20 de

junho de 2010, em Caxambu, como uma entidade sem fins lucrativos com duração

por tempo indeterminado.

A  Associação  tem  por  finalidades  trabalhar  pela  promoção  social  integral  da

população de Caxambu; mobilizar a comunidade para ações nas áreas de educação,

cultura,  meio  ambiente;  atuar,  de  forma  supletiva,  em  colaboração  com  o  poder

público, quando se fizer necessário.

A entidade apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.834/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comercial e Empresarial de Arceburgo,

com sede no Município de Arceburgo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial e Empresarial

de Arceburgo, com sede no Município de Arceburgo.

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2013.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A Associação Comercial e Empresarial de Arceburgo foi fundada em 25

de setembro de 2008, sem fins lucrativos e com prazo indeterminado de duração.

A Associação tem por finalidades sustentar e defender, perante os poderes públicos

e onde quer que se faça necessário, os direitos, interesses e reivindicações de seus

associados;  promover,  por  todos  os  meios  ao  seu  alcance,  a  perfeita  união  e

solidariedade entre os seus associados; lutar pelo desenvolvimento e a prosperidade

do  comércio,  da  indústria,  da  agropecuária  e  da  prestação  de  serviços  do  seu

Município; criar e manter um departamento de arbitragem e mediação, para a solução

de pendências entre associados e de associados com terceiros.

Além  disso,  a  entidade  apresenta  os  requisitos  legais  para  ser  declarada  de

utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.835/2013

Declara de utilidade pública a Associação Brasileira de Apoio aos Cancerosos -

Abraco -, com sede no Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Brasileira de Apoio aos
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Cancerosos - Abraco -, com sede no Município de Pará de Minas.

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2013.

Duilio de Castro

Justificação: A Associação Brasileira de Apoio aos Cancerosos - Abraco -, com sede

no Município de Pará de Minas, tem por finalidade amparar os portadores de câncer e

seus  familiares,  proporcionando-lhes  palestras  para  maior  informação  sobre  a

prevenção  e  características  do  câncer,  auxílio  em  exames  e  medicamentos,

hospedagens  dos  doentes  e  familiares,  criação  de  creches  e  atendimento  aos

doentes e familiares, bem como proporcionando-lhes o devido acompanhamento por

profissional  de  assistência  social,  fazendo  prevalecer  os  direitos  fundamentais

emanados na nossa Constituição.

Para validar a declaração de utilidade pública da referida entidade, conto com o

apoio dos nobres parlamentares para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.836/2013

Declara de utilidade pública a Associação Entre Amigos Futebol Clube, com sede

no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica declarado de utilidade pública a Associação Entre Amigos Futebol

Clube, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2013.

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Entre Amigos Futebol Clube, entidade sem fins lucrativos que tem por

finalidade proporcionar  a difusão do civismo e da cultura física, principalmente do

futebol,  podendo  ainda  competir  em  todas  as  modalidades  amadoristas

especializadas, inclusive futebol feminino, e realizar reuniões e atividades de caráter
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social e cultural.

No  desenvolvimento  de  suas  atividades,  a  entidade  não  faz  distinção  alguma

quanto a religião, cor, gênero e condição social das pessoas assistidas e as atende

com observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da

publicidade, da economicidade e da eficiência.

Insta pontuar que a Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há

mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas,  não

remuneradas  pelas  funções  que  exercem,  atendendo,  dessa  forma,  os  requisitos

legais.

Pelo exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.837/2013

Declara de utilidade pública a Associação Falcões de Minas Moto Clube, com sede

no Município de Pompéu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Falcões de Minas Moto

Clube, com sede no Município de Pompéu.

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2013.

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Falcões de Minas Moto Clube, entidade sem fins lucrativos que tem por

finalidade desenvolver eventos educativos, culturais, artísticos e sociais, estabelecer

intercâmbio com outras  associações e entidades afins,  realizar  passeios, viagens,

eventos e reuniões visando à confraternização dos motociclistas.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção quanto a religião, cor,

sexo, condição social das pessoas assistidas, a quem atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e
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eficiência.

Insta pontuar que a Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há

mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas pelas  funções que exercem, atendendo,  desta forma,  aos requisitos

legais.

Por  ser  justo,  espero  contar  com o  apoio  dos  nobres  pares à  aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.838/2013

Dá nova redação ao art. 1 ° da Lei nº 13.827, de 3 de março de 2001, que declara

de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de

Contagem, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 1° da Lei nº 13.827, de 3 de março de 2001, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Atendimento e Inclusão

Social - Cais -, com sede no Município de Contagem.”.

Art. 2° - A ementa da Lei nº 13.827, de 2001, passa a ser: “Declara de utilidade o

Centro  de  Atendimento  e  Inclusão  Social  -  Cais  -,  com  sede  no  Município  de

Contagem.”.

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2013.

Dinis Pinheiro

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

Pessoa com Deficiência, para deliberação,  nos termos do art.  188, c/c o art.  103,

inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.839/2013

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  de

Santo Antonio de Aricanduva, com sede no Município de Aricanduva.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais de Santo Antonio de Aricanduva, com sede no Município de Aricanduva.

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2013.

Dinis Pinheiro

Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Santo Antonio de

Aricanduva,  com  sede  no  Município  de  Aricanduva,  é  uma  entidade  sem  fins

lucrativos e de duração indeterminada. Está em pleno e regular funcionamento há

mais de um ano, cumprindo suas finalidades estatutárias e sociais.

A Associação tem por finalidade contribuir para o fomento técnico e econômico das

operações  agropecuárias  e  elevar  o  nível  cultural  e  o  bem-estar  social  dos

associados.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para  a  Associação,  pois,  com  essa  documentação,  poderá  firmar  parcerias  com

órgãos  públicos  estaduais,  viabilizando,  dessa  maneira,  a  ampliação  do  seu

atendimento às famílias necessitadas.

Ressaltamos a importância da prestação de seus serviços à comunidade e, diante

do exposto, contamos com o apoio dos colegas para a aprovação deste projeto de lei.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.840/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Funcionários Públicos da Prefeitura e

da Câmara do Município de Araxá - Aserpa -, com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Funcionários Públicos

da Prefeitura e da Câmara do Município de Araxá - Aserpa -, com sede no Município

de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2013.
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Leonardo Moreira

Justificação: O processo que tem por objetivo a declaração de utilidade pública da

Associação dos Funcionários Públicos da Prefeitura e da Câmara do Município de

Araxá,  com  sede  no  Município  de  Araxá,  encontra-se  legalmente  amparado  e

obedece às exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há mais de um

ano, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma

remuneração pelas funções que exercem, conforme declaração anexa ao processo.

Diante da importância do trabalho que a entidade realiza junto a seus associados,

na  defesa  dos  direitos  e  interesses  coletivos  e  individuais,  espero  contar  com  a

aprovação deste projeto pelos ilustres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI 3.841/2013

Autoriza  o Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Astolfo  Dutra o  imóvel  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Astolfo Dutra os

imóveis e as respectivas benfeitorias descritos nos incisos a seguir:

I - imóvel urbano com área total de 102,60m2 (cento e dois vírgula sessenta metros

quadrados),  localizado  na  Rua  Arlindo  Nicolato,  36,  no  Distrito  de  Santana  de

Campestre,  no  Município  de  Astolfo  Dutra,  registrado  no  Cartório  de  Registro  de

Imóveis da Comarca de Cataguases sob a matrícula 7.924, Livro 3-AE, folha 298V

em 23/8/49;

II - imóvel urbano com área total de 180,00m2 (cento e oitenta metros quadrados),

localizado na Rua Vitório  Nicolato,  s/n,  no  Distrito  de  Santana de Campestre,  no

Município de Astolfo Dutra, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Cataguases sob a matrícula 5.024, Livro 02, em 28/11/80.

Parágrafo  único  -  Os  imóveis  a  que  se  refere  o  artigo  anterior  destinam-se  à

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

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

tiver sido dada a destinação prevista no art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 6 de março de 2013.

Gustavo Valadares

Justificação:  Este  projeto  objetiva  a  doação  ao  Município  de  Astolfo  Dutra  de

imóveis de propriedade do Estado, situados no Distrito de Santana de Campestre, no

mesmo Município.  Esta proposição visa a atender  ao interesse público, tendo em

vista que o Poder Executivo Municipal pretende incorporá-los ao patrimônio municipal

com vistas à utilização dos espaços para a construção de equipamentos de interesse

público e o desenvolvimento de atividades sociais.

Considerando  justa  a  doação  pretendida,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres

Deputados e Deputadas à aprovação deste projeto de lei.

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

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

REQUERIMENTOS

Nº 4.304/2013, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Ijaci pelo aniversário de emancipação desse

Município.

Nº 4.305/2013, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Santo  Hipólito  pelo  aniversário  de

emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  4.306/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  às Superintendências  da  Polícia  Federal,  do  Ibama e da Funai  no

Estado,  à  Coordenação  do  Programa  de  Proteção  aos  Defensores  de  Direitos

Humanos, à Secretaria Nacional de Igualdade Racial da Presidência da República, à

Prefeitura e à Câmara Municipais de São João das Missões as notas taquigráficas da

1ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão;  e  pedido  de  providências  para  a

apuração das denúncias apresentadas nessa reunião.

Nº  4.307/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
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encaminhada à Rede Globo de Televisão manifestação de protesto pela exibição, no

dia  16/12/2012,  no  programa  "Domingão  do  Faustão",  de  entrevista  em  que  a

psicóloga  Elizabeth  Monteiro  associou  as  pessoas  portadoras  da  síndrome  de

Asperger aos psicopatas.

Nº  4.308/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Conselho  Nacional  de  Justiça  pedido  de  providências  para  o

afastamento do Juiz Octávio de Almeida Neves e da Juíza Federal Rosilene Maria

Clemente de Souza Ferreira em face das irregularidades denunciadas em audiência

pública dessa Comissão, em 6/2/2013; e as notas taquigráficas da referida audiência.

Nº  4.309/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Superintendência da Polícia Federal no Estado o trecho das notas

taquigráficas da 1ª Reunião Extraordinária dessa Comissão em que a Sra. Caroline

Willrich, representante da Funai, denuncia a veiculação de propaganda em rádio, em

São  João  das  Missões,  anunciando  a  realização  de  audiência  pública  na  Aldeia

Xacriabá desse Município e convidando a população para dela participar; e pedido de

providências para a apuração de eventual ilícito penal.

Nº  4.310/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidente da República pedido de providências para a agilização do

pagamento  das  indenizações  aos  proprietários  das  fazendas  desapropriadas  em

áreas pertencentes ao Quilombo Brejo dos Crioulos, em São João da Ponte e região.

Nº  4.311/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para que determine

ao  Comandante-Geral  da  PMMG  que  nenhuma  reintegração  de  posse,  por

determinação judicial,  seja  cumprida  sem observância  da  legislação estadual,  em

especial a Lei nº 13.604, de 2000.

Nº  4.312/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de providências para a

inclusão de algumas famílias de Rio Pardo de Minas que estão ameaçadas de morte

no Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos .

Nº  4.313/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  da  Saúde  pedido  de  providências  para  que  avalie  a



366
____________________________________________________________________________

possibilidade de abertura de um escritório da Secretaria de Saúde Indígena - Sesai -

no Município de Belo Horizonte.

Nº  4.314/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  da  Justiça  pedido  de  providências  para  que  avalie  a

possibilidade de abertura de um escritório da Funai no Município de Belo Horizonte

ou no Município de São João das Missões.

Nº  4.315/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Superintendência da CEF no Estado pedido de providências para a

execução do Programa Minha Casa, Minha Vida - Rural no Município de São João

das Missões.

Nº  4.316/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a construção de

quadras poliesportivas nas escolas públicas da reserva indígena Xacriabá situada no

Município  de  São  João  das  Missões  que  ainda  não  disponham  do  referido

equipamento.

Nº  4.317/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências para a liberação de

recursos financeiros para os Municípios da região Norte de Minas, em especial os

previstos na execução do projeto Água para Todos, para que as obras relativas a

esse projeto sejam iniciadas no Município de São João das Missões.

Nº  4.318/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para aumentar o

efetivo da 254ª Cia. PM, no Município de Tupaciguara.

Nº 4.319/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Delegado Rogério Melo Franco, extensivo a todos os

membros do 4º  Departamento  da  Polícia Civil,  pela  grande apreensão de drogas

ocorrida às vésperas do Carnaval, em Juiz de Fora.

Nº  4.320/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de Defesa Social  pedido de providências  com vistas à

adoção das medidas pertinentes para que ela própria assuma a cadeia pública do

Município de Tupaciguara.
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Nº  4.321/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para que, tendo em

vista a formatura de 410 Delegados de Polícia, sejam eles distribuídos em todas as

comarcas de Minas Gerais.

Nº  4.322/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja

reaparelhado e reestruturado o Hospital da Polícia Civil, nesta Capital.

Nº 4.323/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso, pelo excelente trabalho, aos policiais militares lotados na

13ª Cia. Tático-Móvel do 13º BPM que participaram da operação que culminou na

localização do homem que, usando arma de fogo, ameaçou um policial legislativo no

trânsito, no Bairro Universitário, nesta Capital.

Da Deputada Liza Prado em que solicita seja encaminhado à Presidência desta

Casa pedido  de providências  para,  em  cumprimento  ao  art.  5º,  I,  "m",  da  Lei  nº

13.799,  de  2000,  nomear  um  parlamentar  para  ocupar  a  vaga  representativa  no

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. (- À Mesa da

Assembleia.)

Da Deputada Liza Prado em que solicita seja encaminhado à Presidência desta

Casa pedido de providências para que, em razão da ratificação pelo Brasil, em 2008,

do Tratado da Organização das Nações Unidas sobre os Direitos da Pessoa com

Deficiência,  seja  adotado,  em  pronunciamentos  e  documentos  oficiais,  o  uso  da

terminologia "pessoas com deficiência" nas referências a esse segmento. (- À Mesa

da Assembleia.)

-  São  também  encaminhados  à  Presidência  requerimentos  das  Deputadas  Ana

Maria Resende, Liza Prado, Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara e Rosângela Reis e

outros e dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e outros, Dalmo Ribeiro Silva, Fabiano

Tolentino e Sargento Rodrigues (8).

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  das  Comissões  de

Esporte, de Defesa do Consumidor, de Cultura e de Saúde.

Oradores Inscritos
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duilio de Castro.

O Deputado Duilio de Castro - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

povo que nos acompanha pela TV Assembleia, é um prazer usar esta tribuna para

falar sobre as reivindicações e necessidades dos Municípios no dia a dia. Estamos

presenciando  uma covardia  com  os  Municípios  de  Minas  Gerais  por  onde  temos

andado. Quando eu falo de covardia, falo principalmente da falta que faz uma reforma

tributária no País. Falo a respeito da necessidade de se fazer tal reforma no País

porque  os  Municípios  já  não  aguentam  mais  conviver  com  a  situação  atual.  Os

impostos são arrecadados nos Municípios, é no Município que o cidadão paga os

impostos, é lá que ele se esforça para cumprir com seu compromisso de brasileiro de

custear o País.

E é lá que precisamos fazer políticas públicas também. É o Município que tem de

ser  fortalecido.  É  aí  que  esperamos  cheguem  os  recursos  do  pagamento  dos

impostos, mas não chegam, e esse é o maior problema. Aqui vemos muitas vezes a

Oposição falar com uma satisfação muito grande de recursos da ordem de milhões,

milhões e milhões que chegarão e estão chegando aos Municípios. Eu ando no Norte

de Minas, no Vale do Jequitinhonha, na região Central, e não vejo esses recursos

chegarem. Quando falam de alguns programas, como o PAC, ficamos perguntando:

que programa? Onde está o dinheiro do PAC? Onde está o dinheiro que não chega

aos Municípios?

Hoje, quando votamos projeto de lei pelo qual o governo corrige uma das cláusulas

para buscar  recursos para investir  dentro do Estado, para que o desenvolvimento

chegue  aos  Municípios,  vemos  muitas  vezes  a  Oposição  falando  de  novos

empréstimos, falando coisas que não são verídicas. A Oposição, que estava aqui hoje

falando coisas que não são verídicas, é a mesma que queríamos que lutasse por

esse dinheiro que foi oferecido e pregado nas campanhas do período eleitoral, que

elegeu a Presidenta. É essa a Oposição que queríamos que defendesse que esse

dinheiro chegasse aos Municípios. Os Municípios já não aguentam mais. Para terem

uma ideia,  os  Municípios  elegem  seus  Prefeitos  e  esses  próprios  Prefeitos  com

certeza vão para as ruas e mostram um plano de trabalho, uma proposta de trabalho,

um plano de governo, e não conseguem colocar em prática porque não podem contar
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com o Fundo de Participação dos Municípios, porque muitas vezes ele altera, sobe e

desce, à mercê de um governo. Os Municípios não podem contar com os recursos na

área de saúde, pois muitas vezes, quando chegam, os Municípios têm que fazer uma

contrapartida  maior.  Quando  chega  uma  obra,  tem  de  haver  contrapartida  do

Município. Então, para tudo que se faz, o Município tem de pagar mais. E muito mais

ainda está acontecendo e tem de ser discutido.

Nesses mesmos Municípios, muitas vezes os governantes, os administradores, os

Prefeitos são eleitos e não têm condições de implementar o plano de trabalho que

ofereceram durante as eleições. Mais ainda, vem a judicialização, vem o Judiciário,

que muitas vezes quer fazer a função do Município. Essa judicialização tem de ser

discutida. Há de se discutir essa falta de recursos, essa reforma tributária. Essa falta

de recursos no Município pode ser suprida, sim, e temos de buscar esses debates

não só da reforma tributária, como está sendo votado hoje. Esperamos que sejam

votados os “royalties” do petróleo. Que isso seja um socorro para o Município, como o

pacto federativo. Precisamos que isso venha à discussão porque é preciso que os

recursos cheguem aos Municípios, pois é lá no final da fila que se fazem políticas

públicas. É lá onde se pagam os impostos que é preciso que cheguem os recursos.

Andamos pelo Norte de Minas, pelo Vale do Jequitinhonha, e vemos as necessidades

das comunidades, cada vez mais precisando de recursos públicos, que não chegam.

E  quem  detém  a  maior  fatia  do  Orçamento,  a  maior  fatia  da  arrecadação  dos

impostos é o governo federal, que às vezes parece que prepara a Caixa Econômica

Federal para dificultar cada vez mais. Fala que chega, e muitas vezes não chega

nada, e não acontecem as obras com os recursos públicos.

Então,  acho  que  temos  de  propor  essas  discussões  e  mostrar  às  pessoas  os

debates que são feitos aqui dentro. Mostrar que muitas vezes o que é dito aqui na

verdade  não  é  o  que  acontece  no  fim  da  fila,  nos  Municípios.  Isso  precisa  ser

mostrado ao cidadão mineiro. E vamos mostrar nesta Casa, sim.

O Deputado Jayro Lessa (em aparte) - Deputado Duilio de Castro, gostaria de saber

se V. Exa. está se referindo ao recurso que não chega ao interior e se esse recurso é

federal ou estadual. A meu ver, o recurso federal tem chegado ao interior. No entanto,

até agora não se descobriu o que o Governador Anastasia fez nesses dois anos. Se
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vamos  a  uma ou  outra  Secretaria  e  ao  governo,  vemos  que  retiraram  todos  os

recursos. O que temos feito com o dinheiro em Minas Gerais? Essa é a questão.

Sou da base do governo, mas infelizmente o que tenho visto acontecer em Minas

Gerais com o Governador Anastasia é algo muito triste. Os quatro anos de governo

passarão, e todos nós não saberemos o que ele veio fazer durante esse período em

Minas Gerais. Vejo a base do governo defendê-lo fervorosamente - alguns Deputados

como Gustavo  Corrêa,  Lafayette  de  Andrada  e  Bonifácio  Mourão.  Não  sei  como

conseguem defendê-lo, pois não vejo nada acontecer em Minas Gerais. Por mais que

eu queira e procure enxergar algo, só tenho o dissabor de não se conseguir nada. Se

os Prefeitos vão a uma reunião com o governo, nada lhes é oferecido. Nenhuma das

Secretarias tem dinheiro. O que o governo está fazendo com o dinheiro em Minas

Gerais? Agora,  quanto ao governo federal,  vejo chegar  às Prefeituras  dinheiro da

Funasa, dos Ministérios. No governo federal, há muito dinheiro. Apesar de todos os

recursos  que  estão  sendo  aprovados  nesta  Casa,  infelizmente  não  conseguimos

nada para as Prefeituras do interior de Minas Gerais, a não ser que alguns Deputados

consigam  algum  recurso.  Nesses  dois  anos  e  poucos  meses  de  mandato  do

Governador Anastasia, nada consegui ainda neste Estado.

O Deputado Bosco (em aparte)* - Caro Deputado Duilio de Castro, meu aparte será

breve. Assim como V. Exa. e todos os pares desta Casa, participamos ontem e hoje

pela manhã de um amplo debate em relação ao projeto que aprovamos aqui hoje, em

2º turno, autorizando o governo do Estado a buscar empréstimo junto ao Banco do

Brasil e ao BNDES.

Ouvimos  aqui  inúmeras  críticas.  Acredito  terem  sido  infundadas  em  relação  ao

governo do Estado de Minas Gerais. Deputado Duilio de Castro, o ideal seria que o

governo  de  Minas  não  tivesse  necessidade  de  buscar  esses  empréstimos.  Além

disso,  que o nosso Estado tivesse recurso sobrando,  sobretudo para  investir  nas

obras estratégicas para seu crescimento. No entanto, lamentavelmente, sabemos que

a  realidade é  diferente.  Aliás,  ao  contrário.  Essa é  a  realidade não só  de  Minas

Gerais, mas também de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, ou seja, de todos

os 26 Estados da Federação, que hoje estão com déficit, sem recurso para custear

suas despesas e, principalmente, para investir nos setores estratégicos.
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Por outro lado, Deputado, diferentemente dos outros Estados da Federação, Minas

Gerais hoje é um Estado que tem sua estrutura administrativa enxuta, que faz com

que  ele  busque  esses  empréstimos.  Conforme  disse,  diferentemente  dos  outros

Estados  que  não  possuem  as  mesmas  condições  e  o  mesmo  crédito  de  Minas

Gerais.

Portanto,  ter  votado  a  favor  do  projeto  de  empréstimo  significa  ter  votado

favoravelmente aos mineiros, àqueles Municípios que estão esperando o programa

Caminhos  de  Minas  para  a  pavimentação  das  suas  rodovias.  Além  disso,  aos

Municípios não só de Minas, que estão hoje com o pires nas mãos atrás do BDMG

em  busca  de  financiamento  para  investimentos.  Deputados,  se  formos  hoje  ao

BDMG, verificaremos isso. Na verdade, essa é uma triste realidade de Minas e do

País.

Só vamos mudar com o novo pacto federativo, porque o que está aí está falido. V.

Exa.  disse  muito  bem,  hoje  se  concentra  70%  de  tudo  que  se  arrecada  dos

Municípios  e  dos  Estados  na  União.  Temos  de  mudar  essa  história,  temos  de

descentralizar e dar autonomia aos Estados e Municípios, para que possam gerir os

recursos  gerados  nos  seus  próprios  Municípios  e  edificar  as  obras  necessárias.

Deixo, Deputado Duilio, a nossa ponderação, a nossa participação em favor do novo

pacto federativo, independentemente do governo que esteja à frente da União. Essa é

uma questão que vem se arrastando há décadas,  mas que precisa ser  resolvida

independentemente da cor partidária do governo que está aí. O problema existe, e

temos de encará-lo de frente.

O Deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Gostaria de saber se ainda há tempo.

Solicitei também ao Deputado Fred Costa. Caso não tenha tempo, complementarei

depois.  Quero  agradecer-lhe  gentilmente.  Gostaria  de  trazer  ao  Plenário  que

apresentei há pouco, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, três

requerimentos que considero importantes para o andamento da Copa do Mundo em

Belo Horizonte. O governo de Minas Gerais tem um protocolo da Copa do Mundo

para cumprir com a Fifa e os governos federal e municipal.

Estou muito preocupado, Deputado Duilio de Castro, porque não vemos se está

sendo  resolvido  em  Belo  Horizonte  o  que  é  de  incumbência  da  Prefeitura  deste
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Município.  Ontem o  Vereador  Pablito,  do  PSDB,  levou ao Plenário  da  Câmara a

situação do BRT de Belo Horizonte. Aprofundei-me mais sobre o assunto, Deputada

Ana Maria. As obras do BRT pararam. Trata-se de uma obra fundamental  para a

mobilidade urbana para a Copa do Mundo neste Município, para o cronograma que

foi assinado para a Copa. Essa paralisação é bastante obscura, não sabemos o que

está  por  trás  dela.  Assim,  apresentei  três  requerimentos.  No  primeiro,  solicitei

audiência pública para que seja discutida por esta Casa, pela Câmara Municipal e

pelos Deputados Federais, já que a Copa do Mundo é um projeto do Município, do

Estado e da União, a paralisação dessa obra de infraestrutura urbana tão importante

para a Copa do Mundo.

Apresentei  outro  requerimento  para  que  que  sejam  enviados  documentos  do

Tribunal de Contas do Estado sobre o financiamento, porque há dinheiro público nas

obras do BRT, que não foram concluídas, e para obter esclarecimento das empresas

responsáveis  por  essas  obras.  Estranhamente  foi  retirada  uma  linha  na  região

Noroeste, na Avenida Pedro II, uma das regiões mais populosas de Belo Horizonte. O

Prefeito riscou no mapa esse trecho do BRT. As obras dos outros trechos pararam, e

não sei por que motivo. Não sei se o problema é com as empresas, não sei quais são

as empresas que estão tocando as obras do BRT em Belo Horizonte -  das quais

gostaria de saber o nome - e as paralisaram. Gostaria de saber também quanto já foi

gasto  de  recursos  públicos  nas  obras  do  BRT e  se  isso  poderá  comprometer  o

cronograma para a Copa do Mundo em Belo Horizonte. É muito estranho o que está

ocorrendo com o BRT e essa paralisação das obras. Muito obrigado ao senhor e à

Mesa pela tolerância.

O Deputado Duilio de Castro - Sr. Presidente, encerrando a minha fala, gostaria de

agradecer-lhe  a  paciência.  É  fundamental  deixar  bem  claro,  nesta  Casa,  a

importância dessas reformas, para que cheguem mais recursos àqueles que estão no

final da fila. Voltaremos a discutir isso aqui. O Deputado Jayro Lessa falou da falta de

recursos do Estado.  Muitas vezes, é isso mesmo. É o que está acontecendo nos

Estados e Municípios brasileiros: a falta de recursos, a falta de dinheiro para investir

no  desenvolvimento.  Minas  Gerais  faz  muito  bem.  O  governo  tem  realizado  um

grande trabalho, por meio de eficiência no planejamento,  usando o que tem para
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fazer o melhor para o povo mineiro.

Mas  é  preciso  mais.  Então  cobraremos  uma  reforma  tributária  neste  país.

Cobraremos, sim, o pacto federativo, porque somos uma Federação. Cobraremos o

que é de direito dos mineiros. Cobraremos o que pagamos de imposto para que esse

recurso chegue aqui. Cabe a cada um de nós cobrar isso para que possamos abrir

essa pauta de discussão em nível nacional. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Elismar Prado.

O Deputado Elismar Prado* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados e público que

nos acompanha pela TV Assembleia, venho a esta tribuna para falar um pouco do

início dos trabalhos legislativos desta Casa e da nossa atuação. Novamente, neste

ano estarei na Presidência da Comissão de Cultura, dando continuação ao trabalho

iniciado, e serei titular da Comissão de Educação. É muito oportuno dizer que, já que

falamos  de cultura,  amanhã  receberemos  a  visita  ilustre da Marta  Suplicy,  nossa

Ministra da Cultura, que estará na Escola Superior  Dom Helder Câmara, em Belo

Horizonte,  a  partir  das  11  horas  da  manhã.  Amanhã  a  Ministra  Marta  Suplicy  se

encontrará com lideranças do setor cultural e com as que compõem o Fórum Mineiro

de Políticas Culturais. Esse fórum já trabalha em parceria com a Comissão de Cultura

desta Assembleia, bem como com o Ministério da Cultura e com a Unesco.

Debatemos,  no início dos nossos trabalhos na comissão,  temas relevantes.  Um

deles,  particularmente  muito  importante  para  mim,  é  a  implementação  da  Lei  nº

11.769, de 2008, que dispõe sobre o ensino de música em toda a rede de educação

básica do País. É uma lei de minha autoria, da época em que fui Deputado Federal e

membro  titular  da  Comissão  de  Educação  e  Cultura  da  Câmara  dos  Deputados.

Aprovamos essa lei, que torna obrigatório o ensino de música em todas as escolas do

País, tanto da rede particular quanto da rede pública. Na oportunidade, fizemos um

grande  debate  nesta  Casa  para  iniciarmos  esse  processo.  Depois  aprovamos

requerimento de minha autoria e percorremos todas as regiões do Estado de Minas

Gerais  para  discutirmos  a  implementação  da  lei,  suas  dificuldades,  e  para  nos

reunirmos com Diretores de escolas, artistas, especialistas e educadores. Fizemos

isso para provocar o Estado, pois ele é obrigado a cumprir essa legislação federal.
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Infelizmente,  Minas  Gerais,  que  já  não  cumpre  leis  importantes  como  o  Piso

Nacional da Educação, ou seja, a lei do piso dos professores, que é outra relevante

luta  nossa,  também  não  cumpre  a  lei  do  ensino  de  música  nas  escolas.  Então

fizemos debates em todas as regiões do Estado para provocá-lo. É urgente que o

Estado envie a suas Superintendências Regionais de Ensino um plano com toda a

metodologia a ser aplicada a fim de cumprir  essa legislação. Isso será importante

para melhorar a qualidade do nosso ensino. Essa é uma das questões que tratamos

no âmbito da Comissão de Cultura. Aguardamos que o Estado, de fato, ofereça as

condições necessárias para implementação da lei do ensino de música nas escolas,

utilize  os nossos conservatórios, as nossas faculdades e os cursos superiores  de

música  a  fim  de  capacitar  professores  e  profissionais  com formação  na  área  de

educação musical. Esse é um dos maiores desafios. Há projetos-piloto importantes

em alguns Municípios, mas ainda estão muito aquém do cumprimento dessa lei.

Outra  questão  estruturante  na  nossa  opinião  é  a  implementação  do  Sistema

Nacional de Cultura e do Plano Nacional de Cultura em Minas Gerais. Percorremos

todo  o  Estado  orientando  Prefeitos  e  gestores  culturais  dos  Municípios  para  que

tenham um CPF da cultura.

É  o  sistema,  o  plano,  o  fundo  de  política  cultural,  que  a  imensa  maioria  dos

Municípios de Minas Gerais não possuem. Estão impedidos,  inclusive, de receber

recursos do Fundo Nacional de Cultura.

Então,  depois  de  toda essa nossa caminhada  pelas  regiões  do  Estado,  muitos

Municípios já aderiram ao plano, assinaram o acordo com o Ministério da Cultura e

estão criando os procedimentos para se inserirem, de fato, no Sistema Nacional de

Cultura.

A Deputada Luzia Ferreira foi autora desse requerimento que deu origem às nossas

reuniões para tratar  do Sistema Nacional de Cultura e contribuiu muito com esse

debate.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Cumprimento o Deputado Elismar Prado,

que foi reeleito Presidente da Comissão de Cultura na semana passada. Hoje fizemos

a  primeira  reunião  ordinária  e  amanhã  estaremos  presentes  na  reunião  com  a

Ministra Marta Suplicy. Já fizemos no ano passado essa parceria para divulgar os
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projetos  e  o  Sistema  Nacional  de  Cultura,  pois  queremos  que  a  cultura  seja

considerada uma política de Estado em rede, que una os Municípios, o Estado e a

União, como já acontece com a educação e a saúde. Que seja dada relevância à

cultura que trata da nossa identidade como povo, como Nação, como Município. É

aquilo  que  cuida  da  nossa  alma,  e  não  pode  ficar  como  praxe  no  nosso  país,

recebendo  orçamentos  pequeníssimos,  a  maioria  de  0,5%.  É  raro  vermos  um

Município ou um ente da Federação que gaste 1% do orçamento que executa, seja

no Ministério,  na Secretaria  ou em cada Município com a cultura.  Esse debate é

importante.

Aproveito  para  dizer  que  há  uma discussão  grande  no  setor  cultural  de  Minas

Gerais sobre o projeto de lei que está tramitando nesta Casa, que altera a Lei de

Incentivo à Cultura, com o objetivo de facilitar a captação de recursos pelos agentes

culturais  por  meio  dessa  lei.  Isso  não  só  na  Capital,  mas  fundamentalmente  no

interior do Estado, para os pequenos espetáculos, aqueles que não têm visibilidade e,

portanto, têm dificuldade de serem viabilizados, por conta própria ou por meio de

patrocínio. Aprovamos hoje um requerimento para fazer uma audiência pública no dia

20 deste mês, para dar voz a todos os segmentos, ouvir as ponderações e podermos

prosseguir. Espero que até o início de abril esse projeto esteja no Plenário para o

apreciarmos em 1º e 2º turnos. É um grande anseio do segmento cultural de Minas

Gerais essa alteração da lei. Espero de V. Exa., que está muito sensível e apoiando o

projeto, e dos nossos colegas Deputados, que possam acelerar a tramitação desse

projeto. Muito obrigada.

O  Deputado  Elismar  Prado*  -  Obrigado,  Deputada  Luzia  Ferreira,  nossa  Vice-

Presidente da Comissão de Cultura. Quero reafirmar que, com relação a esse projeto

que trata da Lei de Incentivo à Cultura, do qual sou relator, faremos audiência pública

no próximo dia 20, durante a nossa reunião ordinária nesta Casa. A nossa intenção é

diminuir  de  20% para  5% o percentual  de  contrapartida  das empresas,  para  que

possamos aumentar o acesso dos produtores culturais e da população às políticas de

cultura,  principalmente  interiorizando  essa  discussão.  Os  recursos  são  muito

centralizados, e precisamos ampliar o acesso de toda a população aos bens culturais.

Faremos essa discussão. Creio que há consenso em relação ao projeto como um
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todo, e há algumas divergências em relação ao mérito. Vamos discutir com todos os

segmentos do setor cultural de Minas Gerais. Eles contribuirão com esse processo,

para podermos acelerá-lo e aprová-lo na comissão. Contamos com o apoio de todos

os pares desta Casa para aprovarmos essa matéria, convertê-la em lei e aperfeiçoar

a nossa Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Assim, realmente os produtores culturais

poderão não apenas aprovar os seus projetos, mas também captar e obter recursos

para que esses projetos sejam executados.

O  Deputado  Célio  Moreira  (em  aparte)  -  Obrigado,  Deputado  Elismar.  Quero

parabenizar V. Exa por ser um defensor da cultura e do turismo.

Eu não poderia, Deputado Elismar Prado, deixar de registrar que hoje Diamantina

celebra 175 anos de emancipação política. Gostaria de parabenizar essa cidade, que

está em festa,  comemorando os seus 175 anos de emancipação política.  Apenas

queria deixar esse registro. Obrigado.

O Deputado Elismar Prado* - Obrigado, Deputado Célio Moreira.

Para  finalizar,  Sr.  Presidente,  a  outra  questão é  que estaremos com a  Ministra

Marta  Suplicy  amanhã,  em  um  encontro  denominado  Fórum  Mineiro  de  Políticas

Estruturais.  Por  meio  da  nossa  parceria  teremos  a  representação  regional  do

Ministério da Cultura. A Cesária representa o Ministério da Cultura aqui em Minas

Gerais. Já refizemos a nossa parceria com o Ministério da Cultura para realizarmos

audiências  públicas.  Nesse  aspecto,  temos  um  outro  apoio  fundamental  que  nos

ajuda muito no debate do Sistema Nacional de Cultura aqui em Minas Gerais, que é o

dos  consultores  da Unesco.  O Ministério  da  Cultura tem parceria  com a Unesco,

entidade ligada à ONU, e esses consultores nos ajudam a realizar as palestras e

oficinas com gestores culturais, no intuito de nos orientar sobre os procedimentos a

serem adotados para que os Municípios possam, de fato, ser inseridos no Sistema

Nacional de Cultura.

Outra questão importante é discutir agora a regulamentação do vale-cultura. A partir

do segundo semestre deste ano iniciaremos a regulamentação do vale-cultura. Isso

será  fundamental.  Cada  trabalhador  em  regime de  CLT terá  o  cartão.  Será  uma

adesão voluntária dos trabalhadores e das empresas para que eles possam receber o

vale-cultura. O vale-cultura será utilizado para que a população tenha acesso aos
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bens  culturais.  Por  exemplo:  a  pessoa  poderá  comprar  um  livro  ou  uma revista,

assistir a uma peça teatral, ir ao cinema e até mesmo pagar TV por assinatura com o

vale-cultura.  Dessa forma,  vamos transformar  a cultura  em um direito,  bem como

todos  os  direitos  fundamentais  estabelecidos  na  Constituição.  É  fundamental  a

discussão do vale-cultura. Faremos um esforço muito grande em Minas Gerais para

que todos os Municípios, de fato, implementem essa política. Esperamos beneficiar

milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras com o vale-cultura, que dará

mensalmente direito a R$50,00, por meio de um cartão magnético, que poderá ser

cumulativo. Assim, o trabalhador ou a trabalhadora poderão utilizar esse recurso para

terem acesso aos bens culturais,  às atividades e às  promoções ligadas à cultura.

Creio que isso é um avanço muito grande, e a Comissão de Cultura estará presente

em todo esse processo, em todo esse debate.

Sr. Presidente, o tempo é curto, mas queria novamente insistir no tema que envolve

a revisão tarifária da Cemig, do terceiro ciclo. Tivemos aqui ontem em Belo Horizonte

reunião com a Aneel.  Está sob consulta pública a proposta do relator, Sr. Edvaldo

Santana. Infelizmente, ele acata um pedido da Cemig de aumento de 11% da conta

de luz para os consumidores de baixa tensão. Isso vai impactar um percentual de 9%

na  conta  de  luz  dos  consumidores  residenciais.  Fizemos  todo  enfrentamento  e

discordamos  do  posicionamento  apresentado  pela  Aneel  e  pelos  defensores  da

Cemig,  que,  simplesmente,  estão  defendendo  os  interesses  econômicos  dos

acionistas estrangeiros, que não têm nenhum compromisso com o nosso povo. Isso é

lamentável e vai na contramão do que foi anunciado pela Presidenta Dilma. Já é lei a

redução de 18% na conta de luz em Minas Gerais. Faremos esse embate na próxima

reunião da Aneel, que será em Brasília, em que se decidirá realmente a questão da

conta de luz nesse próximo ciclo de revisão tarifária,  para que possamos diminuir

esse impacto e para que, de fato, a população mineira tenha uma conta de luz mais

barata. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* -  Sr.  Presidente,  Srs. Deputados,  Sras.  Deputadas,

primeiramente quero fazer coro com o nobre Deputado João Vítor Xavier, que neste
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Plenário cobrou a importância de se discutir o andamento das obras do BRT em Belo

Horizonte.

Na  Câmara  Municipal,  o  recém-eleito  Vereador  Pedro  Patrus  entrou  com  um

requerimento, a partir de reportagens da nossa imprensa mineira, sobre a morosidade

das  obras.  Infelizmente,  parece-me que  o  requerimento  na  Câmara  Municipal  foi

derrotado, suspenso, não teve o encaminhamento necessário. Mas, como a obra do

BRT  diz  respeito  à  Capital  mineira,  à  Copa  do  Mundo,  à  mobilidade  urbana

metropolitana, nada mais justo que nós, da Assembleia Legislativa, da Casa do povo

mineiro, façamos esse debate.

Ressalto que a Assembleia Legislativa, com uma grande presença de Deputados

Estaduais com base eleitoral em Belo Horizonte, tem essa obrigação. Acredito que a

prerrogativa é da Câmara Municipal, mas, se a Câmara Municipal de Belo Horizonte,

que  respeito  muito  -  temos  vários  amigos  e  amigas  eleitos,  todos  legítimos

representantes  do  povo  de  Belo  Horizonte  -,  talvez  por  maior  ascendência  do

governo, não tiver condições políticas de cumprir o seu papel, cabe a esta Casa zelar

pelos interesses da população belo-horizontina, afinal ela é mineira.

Portanto, antes de entrar no assunto que me traz a esta tribuna, quero externar meu

total  apoio  ao  posicionamento  do  Deputado  João  Vítor  Xavier.  Esperamos  que  a

Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  desta  Casa  aprove  esse

requerimento. Caso não o aprove, coloco à disposição a Comissão de Participação

Popular, que está sempre atenta aos temas relevantes que afligem o cidadão mineiro.

Esse tema é da maior importância e é objeto de preocupação do Presidente desta

Casa, que abriu um grande evento sobre mobilidade urbana em Belo Horizonte e

Minas Gerais.

Esclareço que não estamos aqui para criticar, elogiar ou fazer pré-julgamento da

Prefeitura em relação a essa discussão do BRT. O Prefeito é recém-reeleito, e nós o

respeitamos. Mas, se há morosidade nas obras que impactarão a Copa do Mundo, a

vida do cidadão mineiro, é muito importante que a Câmara Municipal e a Assembleia

Legislativa tomem providências. Hoje, por exemplo, foi discutida aqui a questão do

Minas Arena, do Mineirão.

Na hora, não polemizei, atendendo também ao pedido do Deputado Lafayette de
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Andrada, porque o mais importante era apoiar e aprovar o projeto que tratava de um

empréstimo de R$2.400.000.000,00, junto ao governo Dilma, para tirar o Programa

Caminhos de Minas do papel e finalmente tenhamos o asfalto no trecho de Ijicatu, no

Município de José Gonçalves de Minas, a Virgem da Lapa, assim como nos trechos

de  Novo  Cruzeiro  a  Araçuaí,  Virgem  da  Lapa  a  Coronel  Murta,  Pavão  a  Carlos

Chagas, Umburatiba, passando por Vila Gabriel Passos até Nanuque, e tantos outros.

O projeto  é  muito  importante.  E  eu  nem  polemizei  com o  Deputado da base de

governo quando disse que esses pequenos problemas são normais. Ora, se temos

um estádio de futebol para recepcionar um espetáculo de futebol e 8 mil  pessoas

querem comprar ingresso e não há condições, não creio que esse seja um pequeno

problema. Um pequeno problema pode ser o seu time perder, o juiz apitar mal, mas

venda de ingresso? Temos a Minas Arena, e o torcedor não consegue comprar o

ingresso. Ouvi relatos de famílias que vieram do interior e não conseguiram comprar

o  ingresso.  Dizem  que  só  faltou  água.  Deputado  Rogério,  nós,  que  somos

frequentadores dos campos de futebol, sabemos o que é ficar sem água para beber

com aquele sol escaldante por 3 ou 4 horas.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Eu estava lá naquele dia.

O Deputado André Quintão* - Eu também estava lá no jogo do Atlético e Cruzeiro.

Esse não é um pequeno problema, é a falência, o fracasso dessa PPP.

Antes de conceder aparte ao Deputado Rogério Correia, quero dizer ao Deputado

João  Vítor  Xavier  que  me  solidarizo  com  a  sua  iniciativa,  até  porque,

independentemente  de  ser  da  base  do  governo  municipal  ou  estadual,  V.  Exa.

conhece os esportes, é um militante da área, sabe dos dramas da mobilidade urbana

e  da  importância  do  BRT.  É  responsabilidade  sim!  Daqui  a  pouco,  dirão:  “A

Assembleia Legislativa está querendo dar palpite em assuntos da Câmara Municipal,

a  Assembleia  Legislativa  não  tem  de  entrar  nessas  questões”.  Respeito  os

Vereadores e as Vereadoras da Câmara Municipal, inclusive aqueles da Mesa, tenho

grandes amigos naquela Casa onde tive a honra de ser Vereador por dois mandatos.

Acho que temos de estabelecer parcerias com a Câmara. Existem alguns assuntos

que  são  metropolitanos,  de  dimensão  estadual.  A mobilidade  urbana  do  cidadão

mineiro, do cidadão metropolitano e belo-horizontino diz respeito a esta Casa. Numa
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reflexão,  até pela qualidade política desta Assembleia,  que está muito  atenta aos

problemas da Capital, vimos que não adianta brecar discussões públicas na Câmara,

porque, se isso ocorrer, automaticamente elas virão para a Assembleia Legislativa.

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Parabéns, nobre Deputado, pelo

discurso  e  pelo  esforço  no  combate  à  extrema  pobreza.  Sabemos  que  V.  Exa.

percorre Minas Gerais inteira resolvendo os interesses da população, em especial a

mais carente.

Gostaria de externar nossa felicidade ao aprovarmos, ontem à noite, em 2º turno,

nesta Casa, o Projeto de Lei nº 2.197, de nossa autoria, que tramita na Assembleia

desde 2011. Nesta semana, comemoramos o Dia Internacional da Mulher.

É um projeto que vai beneficiar milhares de mulheres no Estado de Minas Gerais,

garantindo a elas o acesso à mamografia e ao exame de prevenção do câncer de

colo uterino nas unidades móveis oncológicas.

Hoje  estudos  demonstram  que  50%  das  mulheres  -  não  só  as  mineiras,  mas

também as brasileiras - não têm acesso a um simples exame, que é o principal aliado

no  diagnóstico  inicial  do  câncer  de  mama.  Essa  doença  acomete  quase  5  mil

mulheres por ano. Atualmente, no Brasil, cerca de 70% dessas mulheres perdem a

vida em menos de 5 anos, porque o diagnóstico está sendo feito tardiamente. Porém,

por meio dessas unidades móveis, garantiremos o acesso à principal ferramenta de

redução da mortalidade por câncer no Estado de Minas Gerais. As unidades móveis

oncológicas  irão  percorrer  Municípios  estratégicos  levando atendimento,  sem filas

enormes, a todas essas mulheres e também aos homens, que precisam prevenir o

câncer de próstata. Hoje essas famílias enfrentam filas simplesmente para pegar um

pedido  de exame;  depois  pegam  novamente  para  a  realização  desses  exames  -

muitas vezes, os exames vêm com laudos inadequados.

Nesta  semana  vamos  comemorar  o  Dia  Internacional  da  Mulher,  e  aproveito  a

ocasião para dizer que essas unidades móveis irão trazer mais qualidade de vida,

mais felicidade e mais liberdade para todas as mulheres mineiras. Muito obrigado,

Deputado André Quintão.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  gostaria  de

parabenizá-lo. Mais do que palavras, a melhor forma de um poder público, de uma
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instituição homenagear alguns segmentos é com ação prática, como o fez V. Exa.,

com a apresentação, nesta Casa, de matéria que tivemos a oportunidade de aprovar.

De fato, hoje essa realidade precisa ser enfrentada com criatividade, em um primeiro

momento,  de  maneira  universal,  em  todos  os  Municípios,  com  um  projeto  dessa

natureza,  que  certamente  vai  aliviar,  prevenir  ou  diagnosticar  o  problema  com

antecedência. Sabemos - principalmente V. Exa., que é da área - que uma prevenção

no tempo adequado facilita muito,  e a perspectiva de recuperação é muito maior.

Parabéns, Doutor Wilson Batista.

Gostaria de registrar a presença do nosso nobre amigo Deputado Agostinho Patrus

Filho, Secretário de Turismo do Estado de Minas Gerais, que, recentemente, colocou

o nosso Estado na rota da gastronomia mundial, no importante evento Madri Fusión.

Já cumprimentei o Deputado pessoalmente, mas queria fazê-lo desta tribuna, porque,

no  meu  entendimento,  a  gastronomia  é  um  dos  vetores  que  colocam  Minas  no

cenário nacional e internacional, estimulando o turismo. Se observarmos as regiões

de Minas, veremos que cada uma delas tem uma vocação e um potencial importante.

Temos  pessoas  vocacionadas,  preparadas,  e  as  redes  e  instituições  acadêmicas

estão investindo muito nisso. São realizados festivais em Tiradentes, Belo Horizonte,

Sabará e em tantos outros lugares, mas o poder público sequer tem conhecimento

disso.  Cada  cidade  tem  a  sua  vocação.  Sem  dúvida,  o  trabalho  do  Secretário

Agostinho  Patrus  Filho  de  colocar  Minas  nesse  momento  da  pré-Copa  das

Confederações  e  da  pré-Copa  do  Mundo  é  da  mais  alta  importância.  Queria

cumprimentá-lo,  porque  muitas  vezes  a  gastronomia  não  é  entendida  como  um

potencial  econômico  de  Minas  Gerais.  Quem  conhece  Minas,  vinculando  a

gastronomia à agricultura familiar, com a potencialidade de cada microrregião, sabe

que isso pode ser  um dos elementos constitutivos  da diversificação da economia

mineira.

Portanto, Deputado Agostinho Patrus Filho, além da nossa amizade, gostaria de

fazer  esse  registro  de  política  pública.  Sou  um  Deputado  da  Oposição,  mas

acompanhei todo o processo e sei que o governo de Minas investiu para conquistar

aquele  espaço  com  competência.  Foi  um  evento  que,  de  fato,  reafirmou  essa

potencialidade de Minas. Cada um de nós, Deputados e Deputadas que militam nas



382
____________________________________________________________________________

regiões  de  Minas,  tem  o  dever  de  identificar  essas  vocações  e  ajudá-lo  nessa

divulgação.

O meu tempo está se esgotando. Na verdade, hoje subi à tribuna para fazer um

balanço das audiências de prestação de contas no Vale do Rio Doce, mas terei de

fazê-lo em outra oportunidade.  Rapidamente abordarei  duas demandas que foram

apresentadas com muita força, as quais gostaria de deixar como dever de casa para

nós, Deputado Hely Tarqüínio.

Primeiro, implantação de telefonia celular nos distritos de Minas Gerais. A telefonia

celular hoje virou quase que um bem constitutivo do conforto diário do cidadão e das

necessidades de direitos sociais, da saúde, do emprego. É fundamental insistirmos

com o governo do Estado para agilizar a implantação da telefonia celular nos distritos.

Essa é uma prioridade absoluta. Muita gente que está nos ouvindo pode se perguntar

para que isso. O telefone celular, às vezes, salva a vida de uma pessoa que está em

situação de emergência num distrito.

Segunda  grande  demanda  que  apareceu  no  Rio  Doce e  é  comum  a todas  as

regiões: o transporte universitário.  Ampliamos os Ifets e as universidades federais,

principalmente  as  sediadas  em  cidades-polo.  Contudo,  muitos  jovens  pobres  de

cidades pequenas garantem a vaga, seja pelo ProUni, seja pelo Enem, mas não têm

condição de se deslocar. A Prefeitura não pode usar o recurso federal do Fundeb e

não tem recurso próprio. O jovem tem a vaga, mas a perde por falta de condição de

deslocamento.

Essas duas iniciativas muito concretas vinculadas à vida do povo - telefonia celular

nos distritos e transporte universitário - foram grandes demandas na audiência do Rio

Doce. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Deputado  Hely  Tarqüínio,  Presidente,  nobres

Deputadas e Deputados, antes de entrar no assunto de Belo Horizonte, que também

queria abordar hoje, até para fazer eco ao que os Deputados André Quintão e João

Vítor  Xavier  expuseram  aqui,  queria  fazer  um  elogio  e  um  agradecimento  ao

Governador  Antonio  Anastasia.  O  Governador,  no  dia  7  de  janeiro  deste  ano,
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sancionou uma lei  de minha autoria,  aprovada aqui  na Assembleia Legislativa por

unanimidade,  que  julgo  muito  importante,  porque  ajudará  muito  os  setores  que

precisam na sociedade mineira.

O  projeto  de  minha  autoria  previa  -  e  agora  é  lei,  assinada  pelo  Governador

Anastasia  -  que  os  pequenos  produtores  adquirissem  terra  por  meio  do  crédito

fundiário,  programa  do  governo  federal  em  que  o  Banco  do  Brasil  e  Banco  do

Nordeste - aqui em Minas a maioria usa o Banco do Brasil, mas no Norte de Minas e

no  Jequitinhonha,  o  Banco  do  Nordeste  -  financiam  terra  para  os  pequenos

produtores. O banco compra a terra a preço de mercado dos fazendeiros e a repassa

aos pequenos produtores ou trabalhadores rurais sem-terra ou com pouca terra, que,

ao longo de 10, 15 anos, fazem o pagamento do crédito fundiário, subsidiado com

juros, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que chega a 1%, 2% ao ano. Se for pago em

dia, eles terão até um desconto - então, vira juro negativo. É um projeto muito bom.

Estive recentemente na terra de minha família, que é de São João do Manhuaçu - o

Tião  também  é  daquela  região.  Quando  eu  era  delegado  do  Ministério  do

Desenvolvimento  Agrário,  fizemos  um  Programa de  Crédito  Fundiário  lá.  Dezoito

famílias adquiriram terra. Nesse fim de semana fiz uma visita a esse assentamento. É

uma beleza. Eles já plantam café - que é a principal lavoura da região, assim como na

terra  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  no  Sul  -,  milho,  mandioca,  banana.  Há

também até uma produção de peixe - eles têm um lago a partir do qual fizeram alguns

açudes. São 18 famílias que vivem muito bem nessa terra, e foi por meio do crédito

fundiário.

Ele me disse que os custos cartoriais para essas 18 famílias ficaram em torno de

R$90.000,00, quantia que poderia ser investida em suas terras: para fazer cercas,

comprar gado, enfim, custear aquilo de que precisem. Com base nisso, apresentei um

projeto de lei, que o Governador Antonio Anastasia sancionou no dia 7 de janeiro e já

é lei, isentando de custos cartoriais todos os que adquirem a terra por meio do crédito

fundiário.  Portanto,  quero  parabenizar  o  Governador  Anastasia,  agradecendo  a

sanção ao projeto, e comunicar aos agricultores familiares essa vitória,  que é um

compromisso  que  assumi  com  eles  durante  a  campanha.  Em  resumo,  custos

cartoriais já não existem para o Programa de Crédito Fundiário.
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Vejo  que  o  Deputado  João  Vítor  Xavier,  cujo  nome mencionei  ao  me referir  à

questão do BRT, quer me apartear.

O Deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Pode ficar à vontade, Deputado. Acho

que V. Exa. vai tocar nesse assunto e, depois, se for possível, gostaria de aparteá-lo.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Certo.  Queria  apenas  parabenizar  V.  Exa.  e  o

Deputado  André  Quintão,  que  também  abordou  esse  assunto,  que  de  fato  nos

preocupa. Como tinha dito a V. Exa., apresentei requerimento semelhante ao de V.

Exa. para a realização de audiência pública na Comissão de Assuntos Municipais.

Escolhi essa Comissão porque acho que a questão do BRT não diz respeito só a Belo

Horizonte,  mas  a  todo  o  Vetor  Norte  da  região  metropolitana,  porque  interessa,

evidentemente,  a  quem  vem  de  Santa  Luzia,  Ribeirão  das  Neves  ou  mesmo de

Municípios mais distantes, como Pedro Leopoldo, Vespasiano...

O Deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - São José da Lapa.

O Deputado Rogério Correia* - Sim, da minha querida São José da Lapa - aproveito

para mandar um abraço para o Prefeito Quido, do PT, de quem gosto muito.

O  fato  é  que  é  um  assunto  regional,  e,  com  a  aprovação  da  Comissão  de

Transporte, vamos acompanhar a questão. Até porque o problema do BRT em Belo

Horizonte já virou até piada na cidade: dizem que o BRT que funciona é o do Atlético -

Bernard, Ronaldinho e Tardelli. Esse é o nosso único BRT que é rápido, ligeiro e que

funciona. Os outros BRTs que temos em Belo Horizonte estão parados, e há uma

cobrança real da sociedade sobre isso.

Concedo aparte ao nobre Deputado João Vítor Xavier.

O Deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Agradeço ao Deputado, na certeza de

que nesta Casa podemos somar esforços nesse debate, porque a questão interessa

a todos de Belo Horizonte. Fui alertado ontem pela fala do colega Pablito, Vereador

do PSDB, sobre a situação caótica do BRT nesta cidade.

Uma das coisas que me preocupa muito nessa questão, Deputado Rogério Correia,

é que o BRT está sendo feito na Av. Pedro I, mas tinha de ser feito também na Av.

Pedro II, de onde ele foi misteriosamente cortado. Aliás, cortaram o BRT da Av. Pedro

II, não fizeram a obra da Praça São Vicente, a UPA da Noroeste não sai. Não consigo

entender o que está acontecendo para que as obras da Noroeste - região em que,
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graças a Deus, sou muito bem votado e que tenho a obrigação de representar -, não

aconteçam. Talvez o Prefeito Márcio Lacerda, por algum motivo, ande insatisfeito com

alguma coisa  na  Noroeste.  Primeiro,  ele  dividiu  a  regional  em  duas:  passou  um

pedaço da Noroeste para a Pampulha; depois, não realizou as obras na Noroeste.

Enfim, acho que a questão do BRT é emblemática por esses dois pontos. O primeiro

é  a  parte  que  foi  retirada  da  Noroeste,  e  eu  gostaria  de  entender  mais

detalhadamente o que levou a Prefeitura de Belo Horizonte a, mais uma vez, virar as

costas  para  a  Regional  Noroeste.  Mas  também  queria  entender  o  que  está

acontecendo para que o BRT em Belo Horizonte esteja parado. Qual o motivo para

isso? Há algumas coisas nebulosas aí. Gostaria de saber, por exemplo, quais são as

empresas que realizam a obra do BRT, até porque há dinheiro público aí - dinheiro da

Caixa Econômica Federal. Além do mais, a obra do BRT faz parte do cronograma da

Copa  do  Mundo  em  Belo  Horizonte.  Ou  seja,  é  um  projeto  que  diz  respeito  ao

Município, ao Estado e à União. É um problema de todos nós: da Câmara Municipal

de  Belo  Horizonte,  desta  Assembleia  Legislativa  e  da Câmara Federal.  Acho que

todos temos de nos irmanar, porque não podemos passar por esse vexame. Já não

vamos ter o BRT para a Copa das Confederações, que está chegando, e, do jeito que

anda, não teremos o BRT nem para a Copa do Mundo.

Então, acho que podemos associar o pedido de V. Exa. ao pedido que fiz, aprovado

hoje na Comissão de Fiscalização Financeira, de que nos sejam enviados os dados

do Tribunal de Contas a respeito dessa obra e de que a Caixa Econômica nos informe

todos os valores que já foram passados para o governo municipal.  E  vamos nos

irmanar!

Vamos convidar a Câmara Municipal, o Vereador Pablito, que está preocupado com

o assunto.  Soube que o Vereador Pedro Patrus tentou apresentar requerimento à

Câmara Municipal para tratar disso. Vamos todos unir  esforços para debater esse

assunto. Uma obra que não vai existir, a da Pedro II; e a outra obra que não sai do

papel, por assuntos muito obscuros - não sei ainda quem a está fazendo - que é a da

Avenida Pedro I.

Muito obrigado pela deferência e oportunidade do aparte.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado João Vítor Xavier. Esse caso
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de as obras estarem paradas é preocupante,  e V. Exa.  lembrou bem da obra da

região  Noroeste.  Trata-se  de  uma  região  onde  tenho  maior  votação  em  Belo

Horizonte. Além da cobrança do BRT, temos de cobrar a Praça São Vicente, obra do

Orçamento Participativo, e a UPA, que não foram feitas. São obras que não saem do

papel, na região Noroeste. É realmente estranho o que acontece com essa região,

que é importante. Eu fui criado no Carlos Prates, minha família mora lá. Portanto,

temos um carinho muito grande pela região Noroeste, além de esta ser a minha maior

concentração de votos em Belo Horizonte.

Quero aproveitar também para dizer que há outro requerimento de minha autoria

além  desse,  do  BRT,  que  já  foi  aprovado  na  Comissão  de  Transporte;  vou

acompanhar  o  que  foi  apresentado  pelo  Deputado  João  Vítor  Xavier.  O  outro

requerimento, Deputados João Vítor Xavier e André Quintão, de minha autoria, diz

respeito à Pampulha, e já se encontra na Comissão de Meio Ambiente. Trata-se de

um requerimento de realização de audiência pública para debater sobre a questão da

Lagoa da Pampulha,  outra  obra  que  está  parada.  Há obras sendo feitas  no  que

concerne  à  Copasa,  com  investimento  do  governo  federal,  de  canalização  e

esgotamento  sanitário,  obras  estas  que  estão  em  andamento.  Contagem  está

fazendo a parte dela relativas a esgotamento sanitário.  Mas, quanto à limpeza da

Lagoa, não temos visto absolutamente nada, nem o processo de licitação. É outra

obra  parada  em  Belo  Horizonte.  Não  entendemos  isso.  E  existem  os  famosos

buracos do metrô que foram feitos em campanha eleitoral. O Délio Malheiros, que era

nosso colega Deputado, fez uma denúncia, à época, muito vigorosa - aliás ganhou o

Facebook, etc., foi campeã no Google. Disse que esses buracos que estavam sendo

feitos na Praça Sete eram só para inglês ver e para o eleitor menos atento votar. Ele

fez essa denúncia,  e isso de fato se comprovou.  Os buraquinhos que fizeram na

Praça  Sete  eram  apenas  de  mentirinha,  mesmo.  Foi  um  truque  eleitoral.  Quem

denunciou  isso na  época foi  o  Délio  Malheiros;  e  depois  ele  resolveu  virar  Vice-

Prefeito, mesmo com os buraquinhos de mentira. Essa é outra questão que preocupa,

temos de verificar.

Tudo parou.  Pararam os buracos -  os da cidade não -,  mas os buraquinhos do

Metrô foram paralisados; a obra da Lagoa da Pampulha paralisou, o BRT paralisou,
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ou seja, as obras pararam em Belo Horizonte. Está tudo parado. Minas Gerais está

toda dominada, em Belo Horizonte está tudo parado. É um negócio que estranhamos.

O Brasil vai bem, com certeza. O Brasil anda bem, já abordei isso. O Brasil, de fato,

vai bem. Aliás, vamos convidar o povo mineiro para vir aqui para ofertarmos o Título

de Cidadão Honorário ao Lula, marcado para o dia 17 de abril.

O Deputado André Quintão lembra que as árvores estão morrendo, que não há

controle dos bichinhos, das pragas nas árvores. Belo Horizonte está uma beleza -

retifico a data da homenagem ao Lula: será no dia 15 de abril, e nós convidamos os

mineiros para virem aqui ofertar o título ao Lula.

Sr.  Presidente,  quero  ressaltar  a  importância  do  requerimento  aprovado  pelo

Deputado João  Vítor  Xavier,  porque é  realmente  uma situação preocupante  essa

questão do BRT, que tem a ver com a Copa das Confederações, com a Copa do

Mundo. Houve substituição, outras possibilidades foram apresentadas, e, com isso,

creio que enfraqueceu o metrô, mas foi opção da própria Prefeitura. Porém realmente

estranhamos a paralisação desse procedimento aqui em Belo Horizonte.

Eram essas as questões que eu queria reforçar. E agradecer aos Deputados. Como

está  sendo  perguntado  pelos  Deputados  da  base  do  Governo,  que  estão

interessados, lembro que o título oferecido ao Lula será no dia 15 de abril, quando ele

receberá o título de Cidadão Honorário. Entre tantas coisas, o que o Lula fez para

Minas é sabido, é público, mas os governos de Lula e Dilma estão sendo conhecidos

como a  década  da  inclusão  social,  em  que  os  pobres  estão  sendo  incluídos  na

sociedade. Isso valeu também para Minas Gerais. E nós, quando o Lula vier, faremos

uma belíssima homenagem  a ele,  vamos  agradecer  por  tudo  que  fez  por  Minas

Gerais,  e vamos transformar  o  nosso eterno Presidente num cidadão mineiro.  Já

pensou o Lula mineiro? Vai ficar impossível. Um grande abraço.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as
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comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.306 a 4.317/2013,

da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  e  4.318  a  4.323/2013,  da  Comissão  de

Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Defesa do Consumidor - aprovação, na 1ª Reunião

Ordinária,  em 5/3/2013,  dos Requerimentos nºs  4.137/2012,  do  Deputado Antônio

Carlos  Arantes,  4.158/2012,  da Deputada Liza Prado,  e 4.185/2012,  do Deputado

Celinho do Sinttrocel; de Esporte - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 5/3/2013,

do Projeto de Lei nº 3.546/2012, do Deputado João Vítor Xavier, e dos Requerimentos

nºs 4.187/2012, da Deputada Liza Prado, 4.213/2013, do Deputado Ulysses Gomes,

4.238/2013, do Deputado Duarte Bechir, e 4.274/2013, do Deputado Rogério Correia;

de Cultura - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 6/3/2013, do Projeto de Lei nº

3.485/2012,  do  Deputado  Antônio  Júlio,  e  dos  Requerimentos  nºs  4.052,  4054  e

4.068/2012, da Comissão de Participação Popular, 4.140 e 4.182/2012, do Deputado

Celinho do Sinttrocel, 4.202, 4.220, 4.242 e 4.260/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva,  e 4.262/2013,  do  Deputado Luiz  Henrique;  e de  Saúde -  aprovação,  na 1ª

Reunião Ordinária, em 6/3/2013, dos Requerimentos nºs 4.189/2012, da Comissão

Especial para o Enfrentamento do Crack, e 4.211/2013, do Deputado Duarte Bechir

(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em

que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 2.805/2012 (Arquive-se o

projeto.); nos termos do inciso XXXII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento

do Deputado Fabiano Tolentino em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei
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nº  3.557/2009;  nos  termos  do  inciso  XVI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,

requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (8) em que solicita a inclusão em

ordem do dia dos Projetos de Lei nºs 89, 93, 170, 321, 325, 366, 425 e 427/2011; e,

nos  termos  do  inciso  XXI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,  requerimentos  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros em que solicitam a convocação de reunião

especial para homenagear a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais -

Fiemg - pelos 80 anos de sua fundação e das Deputadas Ana Maria Resende, Liza

Prado, Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara e Rosângela Reis e outros em que solicitam

a convocação de reunião especial para comemorar o Dia Internacional da Mulher.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, com a retirada de tramitação do Projeto de

Lei nº 2.805/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº 2.831/2012,

do Deputado Leonardo Moreira, passa a tramitar, nos termos da Decisão Normativa

da Presidência nº 12. Assim sendo, a Presidência encaminha a matéria às Comissões

de Justiça e de Defesa do Consumidor para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.

102, do Regimento Interno.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.745/2013 (À sanção.) e do

Projeto de Resolução nº 3.802/2013 (À promulgação.).

Declarações de Voto

O  Deputado  João  Leite  -  Sr.  Presidente,  Deputados  e  Deputadas,  votamos

favoravelmente  à  redação  final  dos  dois  projetos,  longamente  discutidos  e

encaminhados  nesta  manhã.  Para  além disso,  vemos,  neste  dia,  a  oposição que

governou  Belo  Horizonte  durante  20  anos.  É  interessante  que  não  conseguimos

lembrar de nenhuma obra dela na Capital. Só que essa oposição agora quer pressa

nas obras em Belo Horizonte; sobem à tribuna exigindo isso. Só que o que foi feito

em Belo Horizonte o foi por Fernando Henrique Cardoso. Durante esse tempo, foram

construídas oito estações do metrô. Houve também uma trincheira na Avenida Santa

Rosa, que, aliás, agora foi manchada em razão do BRT. Então não valeu nada. A

única obra em 20 anos. O PT ainda está na Prefeitura de Belo Horizonte. Na verdade,
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não largam os cargos de jeito algum, ou seja, estão agarrados a eles. Hoje o jornal

“Estado  de  Minas”  trouxe  uma  reportagem  mostrando  os  petistas  que  ainda

permanecem  agarrados  na  Prefeitura  -  alguns  até  ligados  aos  Deputados  aqui.

Recentemente alguns estavam até no zoológico, onde morreu o gorila  Idi  Amin e

agora  também  a  gorila  Dada,  que,  aliás,  não  sei  se  foi  de  tristeza.  Ouvimos  o

comandante deles -  o Prefeito Pimentel,  que fez a trincheira - dizer que agora se

encontra num “road show” por Minas Gerais. Fico pensando se o “road show”... Até

busquei na memória aqui, pois o ex-Presidente da Fiemg falou sobre as consultorias

do Ministro Pimentel, que recebeu dinheiro para elas. No entanto o pessoal das 11

regionais da Fiemg disse que a palestra dele não foi feita. Parece que já recebeu e

agora fará as onze e percorrerá o Estado, juntamente com a Fiemg, para, nesse “road

show”,  falar  sobre  o  futuro  do  Brasil  e  o  “pibão”  do  Brasil,  que,  com  o  Ministro

Pimentel,  deu  0,9%,  de  acordo  com  o  IBGE.  Vale  a  pena  olhar  melhor  isso.

Sinceramente, o que interessa hoje para Minas Gerais é não precisarmos mais, como

todos os Estados da Federação, Deputado Mosconi, meu Líder, buscar empréstimos,

pois o dinheiro é de Minas Gerais - aliás, é arrecadado aqui e não retorna para o

nosso Estado. Deveriam dá-lo de forma gratuita para Minas Gerais e os Estados. Não

há uma árvore de dinheiro em Brasília! O dinheiro sai dos Municípios e dos Estados.

No entanto Brasília pensa que o dinheiro pertence a ela, ficando com ele enquanto

Estados e Municípios permanecem à míngua. Na realidade, querem que os Estados

invistam  tudo  na  saúde  e  na  educação,  aumentem  os  salários  e  cuidem  da

segurança.  É  interessante  quando  comemoram  aqui  que  aumentou  a  taxa  de

homicídio.  É  como  se  isso  fosse  responsabilidade  dos  Estados.  Na  verdade,  a

responsabilidade é federal. A maioria dos homicídios está ligada ao tráfico de drogas -

crime federal -,  contrabando de armas. Se há armas em Minas Gerais, no Rio de

Janeiro e na Bahia, onde o homicídio aumentou em 460% - mais de 400% -, isso é

porque entraram por algum lugar, pelas nossas fronteiras.  Hoje temos um momento

importante. Queria que o Deputado Mosconi estivesse em Brasília porque sei que

votaria pela derrubada do veto da mineira Dilma. Mineira! O bom é que dão o título de

cidadania  honorária  para  esse povo,  e este  nem retorna mais a Minas  Gerais.  A

mineira Dilma que vetou o dinheiro da distribuição dos “royalties” para Minas Gerais!
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Imaginem. Minas Gerais perde quinhentos e tantos milhões em razão do que Dilma

fez.  Hoje  poderemos  votar,  e  espero  que  Minas  Gerais  e  os  demais  Estados

brasileiros vençam. Que o PT não consiga fazer isso. São Paulo e Rio de Janeiro são

diferentes, são beneficiados. É o que o PT está fazendo, está quebrando o Brasil,

está acabando com o nosso país, está dividindo o Brasil. Na vinda do ex-Presidente

Lula aqui, vocês sentirão como o nosso país está dividido, como conseguiram dividir

o Brasil que era tão unido. Sr. Presidente, querido Deputado Hely Tarqüínio, votamos

favoravelmente.

O Deputado Rômulo Viegas - Gostaria de declarar o voto favoravelmente e também

parabenizar  todos  os  Deputados  da  Casa  que  compartilharam  este  momento

extremamente importante para beneficiar Minas Gerais. Mas estou preocupado, Sr.

Presidente, porque acaba de chegar por telefone uma informação importante. Está

passando muito mal, na Santa Casa de Belo Horizonte - o último boletim médico é

preocupante  -,  está  respirando  com  muita  dificuldade  o  PIB  brasileiro,  que  está

utilizando do aparelho do desenvolvimento, mas enfrentando sérias dificuldades. Em

virtude das condições de saúde do PIB brasileiro, conclamo todos os parlamentares a

fazermos orações para que ele recupere o mais rápido possível a saúde, e, com isso,

o povo brasileiro ganhar. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente. Também quero

manifestar a nossa satisfação pela votação desse projeto tão importante para nosso

Estado. Desde ontem, quando o aprovamos na Comissão de Justiça, percebemos a

grandeza  da  sua  importância,  analisando,  acima  de  tudo,  o  desenvolvimento  do

Estado. Hoje o Estado de Minas Gerais tem sido o catalisador maior nas estradas,

nos caminhos de Minas. Em relação a várias situações importantes, quero fazer coro

com o Deputado André Quintão, que explicitou a demanda hoje de nosso Estado em

dois  vetores,  a  telefonia  celular,  que  é  muito  importante,  e  o  transporte  dos

universitários.  A aprovação  desse projeto  é  um momento  importante,  que  trará  a

Minas  todo  o  desenvolvimento  necessário.  Na  esteira  desta  fala,  Sr.  Presidente,

gostaria  de  manifestar  a  nossa  satisfação  e  a  nossa  alegria,  porque  hoje  Minas

Gerais está em festa, o Brasil também, e o meu Sul de Minas muito mais. A nossa

querida Extrema, mais do que nunca, está hoje em festa. Extrema, na pessoa do seu
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Prefeito  Luiz  Carlos  Bergamin,  do  Vice-Prefeito  João Batista  da  Silva  e do  Paulo

Henrique Pereira, Secretário  de Meio Ambiente,  está hoje em Dubai  e acabou de

receber o maior prêmio de gestão ambiental. Foram à final 12 países. O Município de

Extrema concorreu com trabalhos do Quênia, Canadá, Espanha, Estados Unidos e

outros  países,  garantindo,  assim,  a  representação  única  do  Brasil.  O  Prêmio

Internacional de Dubai para Melhores Práticas foi estabelecido durante a Conferência

Internacional das Nações Unidas, organizada pela municipalidade de Dubai em 1995,

com  914  participantes  de  95  países,  para  reconhecer  as  melhores  práticas  com

impactos positivos na melhora do ambiente de vida. 'O prêmio é destinado a honrar

as melhores práticas que atingem significativos impactos positivos sobre o ambiente

de vida  das pessoas,  especialmente os  pobres e desfavorecidos,  além de apoiar

projetos humanitários em todo mundo.' Assim manifestou-se o Ministro das Finanças

e Presidente da Municipalidade de Dubai, Eng. Hussain Nasser. Durante a entrega, o

Dr. Luiz Carlos Bergamin, Prefeito de Extrema, ressaltou a importância do projeto

para as futuras gerações: 'Para que o conservador das águas tivesse esse resultado

foram necessários 16 anos de trabalho, o que mostra a importância da continuidade

desse projeto'.” Então quero saudar também o Vice-Prefeito,  o Secretário de Meio

Ambiente, Sr. Paulo Henrique Pereira, e toda a nossa querida Extrema. Por diversas

vezes, Extrema recebeu prêmios de melhor cidade empreendedora. Hoje, sem dúvida

alguma, ela tem conseguido galgar prêmios pelo seu PIB, pela captação de indústrias

de todo o Estado e de todo o País, como grande geradora de empregos. Hoje o Brasil

inteiro, Minas Gerais e a nossa região estão em festa. Com certeza, o exemplo de

Extrema, na pessoa do Prefeito Bergamin, do João, do Vice-Prefeito e da primeira-

dama, Dra. Jussara, trará para cá esse troféu, que agora passa a pertencer ao Brasil.

Certamente Extrema foi a única cidade do Brasil que recebeu esse prêmio em Dubai,

hoje, nesta manhã. Parabéns, Extrema, Minas Gerais e Brasil. Obrigado.

O Deputado André Quintão - Presidente, em primeiro lugar, queria parabenizar a

Mesa  da  Assembleia  por  apresentar  a  proposta  de  transformação  da  Comissão

Especial de Enfrentamento ao Crack em comissão permanente. Muitos podem até

questionar o porquê de criarmos uma comissão permanente sobre um assunto tão

específico. A verdade é que esse assunto tão específico hoje se transformou em uma
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calamidade geral que assola o povo mineiro e brasileiro. Portanto, faz todo o sentido

a  Assembleia  disponibilizar  não  só  sua  assessoria  técnica,  mas  um  grupo  de

parlamentares  democraticamente  escolhidos  pelos  partidos  para  se  debruçarem

sobre  o  tema,  dando  desdobramento  à  comissão especial  que funcionou  no ano

passado nesta Casa. Então, em primeiro lugar, queria fazer esse registro de elogios à

Mesa, ao Presidente Dinis Pinheiro e ao conjunto dos Deputados e Deputadas que

aprovou essa proposta. Queria parabenizar também o Deputado Paulo Lamac pelo

trabalho realizado no ano passado, desejando muito êxito - e tenho certeza de que

ele  terá  -,  e  ao  Deputado  Vanderlei  Miranda,  que  presidirá  essa  comissão

permanente. Destaco que, de fato, é uma temática que merece atenção especial da

Assembleia.  Não  é  uma questão  simples.  É  muito  complexa,  exige  reflexões  de

natureza  social,  orgânica,  de  convívio  acadêmico  e  científico,  e  de  análise  de

experiências com mais ou menos êxito. Não há uma receita mágica. Seria demagogia

alguém dizer que essa ou outra iniciativa enfrenta e equaciona esse problema. Por

isso, a existência dessa comissão é muito importante. Queria dar um depoimento, já

como  subsídio  ao  trabalho  da  comissão.  Ative-me  atentamente  à  discussão  da

proposta orçamentária do governo do Estado e do PPAG para 2013. Não o fiz no

plano federal  por falta  de tempo. Dediquei-me a esta Assembleia,  até por  nossas

obrigações  e  responsabilidades.  Considero  tímidas  as  iniciativas  do  governo  do

Estado previstas para este ano de 2013. No mínimo, precisamos ter uma ampliação

na implantação dos Centros de Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas - Caps AD

-,  que hoje  no  Brasil  cobrem pouco mais  de  20% dos Municípios.  Falando como

assistente social,  atendo uma família em um Cras, identifico a família com o filho

usuário de droga, recomendo o tratamento, mas a família me pergunta: “assistente

social  André,  tratar  onde?”.  Esse  é  um  aspecto  importante.  Em  casos  extremos,

precisamos dos leitos para a internação em hospitais públicos, conjugados com o

atendimento  das  chamadas  comunidades  terapêuticas.  Também  não  entro  nesse

debate  quase ideológico  se  o  atendimento  deve  ser  estatal  ou  das  comunidades

terapêuticas. Eu penso que deve ser um atendimento combinado, desde que tanto

público  quanto  privado  sem  fins  lucrativos  tenham  qualidade  e  efetividade.  Mas,

quando  vamos  às  comunidades  terapêuticas,  e  já  visitei  várias,  eles  dizem:
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“Deputado,  quero  criar  as  condições  para  o  melhor  atendimento,  mas  não  tenho

recurso para adequar a minha entidade às exigências do sistema público de saúde”.

Então temos insuficiência de leitos para a internação compulsória ou não em casos

extremos;  temos comunidades  terapêuticas sem o  apoio  necessário  para  garantir

qualidade  e  efetividade;  e  não  temos  os  Caps  AD  para  fazer  o  atendimento

ambulatorial  naquele  estágio em que o  usuário  está.  Quero deixar  essa reflexão,

porque essa comissão deve começar o seu trabalho buscando identificar qual é a

rede de política pública disponibilizada para enfrentar o “crack”, senão corremos o

risco de ser uma comissão científico-acadêmica.

O Deputado Tadeu Martins Leite - Quero aplaudir a Assembleia, que sai na frente

mais  uma vez,  trazendo a comissão permanente de combate ao “crack”  e outras

drogas. Tive o prazer de participar da comissão especial, que finalizou os trabalhos, e

posso dizer com toda a tranquilidade e segurança que foi um trabalho extremamente

exitoso e que criou uma esperança a mais para o povo mineiro. E agora acabamos de

aprovar essa nova comissão permanente da Casa. Caro Presidente, pude viajar por

algumas cidades nesses dois últimos fins de semana, e é claro que cada cidade tem

uma  especificidade,  uma  demanda  maior,  mas  todas,  sem  exceção,  estão

preocupadas com a questão do “crack” e outras drogas na cidade. A cidade de Ubaí,

no Norte de Minas, está preocupada com essa questão, assim como Mato Verde e

Japonvar.  Todos os Prefeitos, Vereadores, a população e principalmente os pais e

mães de família  estão preocupados com a questão das drogas.  Alguns talvez se

perguntem em que,  concretamente, essa comissão poderá ajudar.  Caro Deputado

Rogério Correia, na comissão especial, rodamos quase todo o Estado. Tive a honra

de ser suplente naquela comissão e participei de quase todos os debates, inclusive

presidindo uma audiência pública em Almenara, no Vale do Jequitinhonha, e vocês

não imaginam a esperança que as famílias mineiras tiveram com essa comissão.  O

Deputado André Quintão falou uma coisa muito importante: é claro que não vamos

conseguir resolver o problema sem investimento financeiro. É claro que o governo do

Estado  tem de investir  muito  mais  do  que investe  nessa  questão  do  tratamento,

principalmente no Estado de Minas Gerais. O governo federal também está fazendo a

sua parte, e estamos vendo que está, de fato, investindo nesse tratamento. Mas tudo
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ainda  é  muito  pouco,  em  tudo  precisamos  de  cada  vez  mais.  Para  piorar  a

circunstância,  estamos  vendo  essa  questão  da  segurança  em  nosso  Estado,

principalmente quando se trata da Polícia Civil. A Polícia Civil atualmente em nosso

Estado está sucateada. Hoje as delegacias estão caindo aos pedaços. Quando há

carros,  não  há  gasolina  para  rodar.  Isso  acontece  até  mesmo  em  cidades

importantes, em beiras  de BRs,  em beiras  de MGs,  lá  no norte de Minas. Essas

cidades acabam fechando delegacias de Polícia Civil para contenção de gastos em

um momento em que a criminalidade só aumenta em nosso Estado, em um momento

em que o número de usuários de drogas cresce cada vez mais. Então tivemos todas

essas discussões para fazer junto a essa Comissão Especial para o Enfrentamento

do “Crack”. Tive a oportunidade de participar dela e terei também, se Deus quiser, a

oportunidade de participar da comissão permanente. Neste momento, quero fazer,

sim, uma referência ao Deputado Paulo Lamac, que foi um belo Presidente e que fez

um trabalho excepcional. Agora, o Deputado Vanderlei Miranda, do PMDB, terá esta

missão:  dar  novos  rumos  a  essa  Comissão.  Pelo  que  conheço  do  Deputado

Vanderlei,  certamente  ele  fará  um  belo  trabalho.  Estaremos  sempre  ao  lado  da

Comissão  para  discutir  esse  tema  que,  hoje,  sem  dúvida  nenhuma,  é  a  maior

preocupação que temos no nosso Estado de Minas Gerais. Só quem roda, quem vai

nas cidades, quem conversa com as famílias sabe da preocupação dos pais e das

mães  de  família,  que  estão  chegando  a  alguns  casos  extremos,  até  mesmo

amarrando o filho com um pedaço de arame no pé da cama, para que ele não saia

mais para usar drogas. Essa Comissão, caro Presidente Dalmo, traz muito mais que

uma discussão para esta Casa. Essa Comissão traz, neste momento, esperança para

as famílias mineiras. Claro, além de esperança, temos de trabalhar, cada vez mais,

para que essas ações se concretizem com mais investimentos e com mais recursos

financeiros  do  governo  do  Estado  e  do  governo  federal.  Assim,  claramente,

poderemos  fazer  a  repressão,  mas,  principalmente,  o  trabalho  da prevenção,  por

meio do esporte, dos tratamentos específicos, dos Caps AD, enfim, por meio de leitos

próprios  para o tratamento dos dependentes químicos do nosso Estado de Minas

Gerais. Parabéns à Assembleia, mais uma vez. Continuaremos nesse trabalho em

defesa dos mineiros.
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O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Com a palavra, para declaração

de voto, o Deputado Duarte Bechir.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Caro  Presidente,  Dalmo  Ribeiro,  que  preside  os

trabalhos desta Casa neste instante e Srs. Deputados, eu gostaria, antes de aplaudir

a decisão da Casa de ter criado a comissão permanente, de trazer um assunto ao

conhecimento, talvez, não só dos meus pares, mas de toda Minas Gerais: quando

aqui chegamos, ainda em 2009, fomos autores de um projeto de lei que tramitou na

Casa, o qual solicitava fosse inserida na grade curricular dos alunos da rede pública a

matéria Noções Antidrogas, para que os alunos soubessem, desde pequenos, dos

malefícios e das consequências de tudo aquilo que a droga traz, não só para si, mas

também para toda a sua família. Infelizmente, foi decretado que o PL não poderia ter

sido de nossa autoria, e ele foi declarado inconstitucional. Assim, restava-nos buscar

o  apoio,  que  esta  Casa  todo  ano  renova,  por  meio  do  Conselho  Estadual  de

Educação. Assim, fizemos a solicitação por meio desse Conselho, para que fosse

discutida  a necessidade de se colocarem na grade curricular  dos alunos da rede

pública noções antidrogas. V. Exa., Deputado Dalmo, assim como eu, é do interior.

Somos da mesma região sul-mineira. Até mesmo somos conhecidos por puxarmos

um pouco o "r", dando aquela sensação de que somos gente lá do interior, da zona

rural, representando as produções agrícolas. Lá a droga, o "crack" já chegou, e com

muita  intensidade.  A Assembleia,  portanto,  deverá  ser  aplaudida  pela  tomada  de

decisão coerente, importante e responsável, que, aliás, ressalta a sua grandeza nas

políticas de Minas Gerais. Não é à toa que a Assembleia mineira é reconhecida em

todo  o  Brasil  por  sua  participação  ativa  nas  principais  discussões  da  nossa

sociedade, até mesmo criando debates que estão sendo copiados por outros Estados

e,  claro,  por  outras  assembleias.  Portanto,  hoje,  ao  aprovarmos  a  criação  da

comissão permanente  que buscará  saídas  para  esse grave  problema,  vamos  dar

oportunidade  a  Minas  Gerais  de  mais  uma  vez  mostrar  a  responsabilidade  e  o

comprometimento dos Líderes desta Casa, que escolheram seus representantes para

compor  esta  comissão,  tão  importante.  Ao  falar  do  meu  parecer  a  respeito  da

comissão, quero aproveitar o tempo que me resta e ressaltar que, da mesma forma

que o Deputado Tadeu Martins Leite disse que caminha muito por Minas Gerais, nós



397
____________________________________________________________________________

também, em todos os finais  de semana,  visitamos as bases. Estamos recebendo

sugestões  e  reclamações  com  relação  à  telefonia  celular  nas  comunidades,  nos

Distritos. Estive com o Vice-Governador, Alberto, e recebi dele a informação de que,

segundo apurado e aprovado, até o final de 2015, todos os Distritos e localidades

rurais distantes até 30km da sede terão os celulares instalados. Imediatamente, como

já  havia  aprovado  na  comissão  pertinente  um  requerimento  de  minha  autoria

solicitando que o governo envidasse todos os esforços para colocar a telefonia celular

à  disposição  das  pessoas  que  moram  na  zona  rural,  providenciamos,  com  o

Deputado Célio Moreira, um debate para esta Casa. Vamos chamar aqui as empresas

que estão com a atribuição de levar o telefone celular na roça, no Distrito, na zona

rural,  para que antecipem o  cronograma de atividades e assim  consigamos ter  o

celular ainda no ano da Copa, em 2014. A telefonia celular não é luxo, é muito mais

que  isso.  Dará  aos  usuários  uma condição  semelhante  à  que  temos  na  cidade:

chamar o médico e comunicar com a família. Isso não é conforto, é necessidade.

Temos  de  levar  o  celular  à  zona  rural,  às  comunidades  que  tanto  precisam.

Finalizando, caro Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, hoje esta Casa dá mais

um exemplo claro ao Brasil do que é ter responsabilidade e assumir as obrigações

como  parlamentar:  debater  todos  os  assuntos,  sempre  que  necessário,  para  o

engrandecimento  do  nosso Estado de  Minas  Gerais.  Muito  obrigado.  Parabéns  a

todos os parlamentares!

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, quero declarar meu voto aos dois

projetos que acabamos de aprovar em redação final. Sobre um deles, já deixei clara a

minha  opinião.  Ele  possibilita  ao  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  mais  um

empréstimo no valor de quase R$2.500.000,00. Já disse que, apenas neste governo

do Prof. Anastasia, são R$9.500.000.000,00 que Minas Gerais estará reivindicando a

mais,  além  de  uma  dívida  que,  somada  a  essa,  chegará  a  quase

R$100.000.000.000,00.  Então,  Minas Gerais  passa a  ser  o  segundo Estado mais

endividado do Brasil e está na 22ª colocação do PIB. Aliás, esse PIB está aquém da

média nacional, puxando para baixo o PIB do País. Não acredito que isso deveria ser

assim. Não é normal. Há ausência de planejamento, desenvolvimento e crescimento

do Estado de Minas Gerais. Acostumou-se com essa política que teve na figura do
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ex-Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso  um  baluarte.  É  uma  política  de  se

endividar, de pegar recursos emprestados, de vender empresas estatais para pagar

juros  e  dívidas  e  encalacrar  o  País.  Infelizmente,  Minas  Gerais  tem  política

semelhante a partir do chamado choque de gestão. E agora foi aprovado mais um

empréstimo, e passamos a ter uma capacidade ainda mais reduzida de investimentos

no Estado de Minas Gerais. Queria declarar o porquê de não ter votar favoravelmente

a essa série de empréstimos que o governo vem solicitando.  Acho que isso será

prejudicial ao Estado de Minas. O próximo governo, Deputado Elismar Prado, a partir

de 2015, terá capacidade de investimento ainda menor. Essa é a observação que

faço quanto ao projeto de empréstimo.  Quanto ao projeto da comissão permanente

de combate ao “crack” e outras drogas ilícitas e também lícitas, enalteço a iniciativa. A

responsabilidade  dessa  comissão  é  grande.  Deputado  Dalmo,  Presidente  desta

reunião, fui relator da CPI que analisou o problema do narcotráfico em Minas Gerais

em 2000, há mais de uma década. Havia uma comissão nacional que analisava o

problema em âmbito nacional, e criamos aqui também uma comissão para verificar a

situação no Estado - mais conhecida como CPI do Narcotráfico. Foi uma comissão

corajosa. Na ocasião, vimos muitos problemas. Além da questão do usuário, havia

pouca  combatividade  do  poder  público  quanto  ao  tráfico.  A desordem  era  muito

grande  não  somente  em  Minas,  mas  também  no  Brasil.  O  aparato  estatal  tinha

problemas com a infiltração de criminosos,  especialmente na Polícia Civil  mineira,

mas  também  na  Polícia  Militar.  O  mesmo problema foi  detectado  nacionalmente.

Tínhamos um Estado desordenado até no combate ao tráfico de drogas. É verdade

que isso melhorou muito na Polícia Civil, na Polícia Militar e na Polícia Federal. Hoje,

vemos  o  combate  ao  tráfico  sendo  feito  de  forma mais  organizada.  A polícia  se

aparelhou, mas sabíamos que isso seria insuficiente,  que não derrotaríamos esse

problema, como não o derrotamos até hoje.

Insisto  na  tecla  da  necessidade  de  um  sistema  de  prevenção  mais  eficaz.  O

relatório mostrava isso. O Brasil e Minas Gerais ainda não fizeram o dever de casa da

prevenção, que ainda é pequena. O Deputado Duarte Bechir tem razão. É preciso

aprofundar  esse aspecto nas escolas, nas famílias. Isso é feito melhor  no Japão.

Apenas a estratégia de combate ao tráfico é muito comum nos Estados Unidos. O
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Brasil  atua  nessa  área  parcialmente,  a  ação  não  é  absolutamente  eficiente.  Não

adianta endurecer as leis, ter uma polícia mais bem-equipada, se não atuarmos em

educação e prevenção no combate às drogas. A comissão terá de trabalhar muito

nesse sentido. Concluo dizendo que, na época, a CPI teve uma função importante até

ao  sugerir  a  criação  de  uma  comissão  permanente  de  segurança  pública  na

Assembleia Legislativa. E essa comissão tem sido útil ao povo de Minas Gerais, na

parceria que realiza com os órgãos governamentais. A partir da comissão especial,

como disse o Deputado Tadeu Martins Leite, teremos a comissão permanente, que

ajudará muito aos mineiros, aos dependentes químicos de droga. Muitas sugestões

úteis serão dadas ao governo do Estado. Muito obrigado.

O  Deputado  Elismar  Prado  -  Sr.  Presidente,  na  mesma  direção,  posiciono-me

favoravelmente à criação dessa comissão de combate ao “crack” e outras drogas em

razão  de  sua  importância  e  da  necessidade  de  este  Parlamento  se  envolver

realmente na questão. É claro que compete ao Estado agir  em várias frentes. Do

ponto  de  vista  da  ação  parlamentar,  creio  que  essa  comissão  que  reunirá

especialistas, famílias, poder público, ou seja, todos os atores sociais para discutir

seriamente  essa temática,  permitirá  ao  Estado  apresentar  políticas  de  prevenção

social.  Por exemplo, quando falei aqui sobre a nossa lei do ensino de música em

todas  as  nossas  iniciativas  na  área  da  cultura  é  porque  queremos  gerar  novas

oportunidades  para  a  nossa  juventude.  Precisamos  trabalhar  cultura,  esporte  e

programas  educativos.  Dessa  forma,  o  Estado  cumpre  o  papel  importante  no

processo  de  prevenção  ao  uso  de  drogas,  fazendo  política  social  e  políticas  de

prevenção social. Isso é importantíssimo. Cito aqui o Proerd, um programa realizado

pela  Polícia  Militar.  Conheço  muito  bem  o  trabalho  do  Triângulo  Mineiro,  em

Uberlândia.  É fantástico.  Quero parabenizar  a Polícia Militar  pela execução desse

programa  de  prevenção,  trabalhado  junto  aos  alunos  das  nossas  escolas,  tanto

particulares quanto públicas. Realmente é fabuloso. É um programa de resistência ao

uso  das  drogas.  Inclusive,  já  colocamos  nesta  Casa  propostas  para  inserir  no

orçamento  do  Estado  recursos  a  fim  de  que  programas,  como  o  Proerd,  sejam

estendidos a todo o Estado de Minas Gerais; que a Polícia Militar tenha recursos para

desenvolver  esse programa em todo o Estado.  É importante não só combater  as
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drogas do ponto de vista coercitivo, mas também desenvolver programas educativos.

Novamente  gostaria  de insistir  que temos aqui  essa proposição de que o Proerd

possa contar todos os anos com recursos previstos no orçamento para desenvolver

essa  política  de  prevenção  nas  escolas.  Que  iniciativas  como  essa  possam  ser

discutidas no âmbito da nossa nova Comissão Especial, onde abordarão o combate

ao uso do “crack” e outras drogas. Por outro lado, gostaria de lembrar o papel e dever

do Estado de combater  o crime e  a  violência,  porque essas  questões  são todas

interligadas. O uso de drogas, o “crack”, é uma verdadeira epidemia e está destruindo

milhares de famílias, os lares e a nossa juventude. Isso é lastimável. É um problema

social realmente muito grave. Essa questão prejudica o Estado nesse processo de

combate  à  criminalidade,  à  violência  e  até  às  drogas.  Temos  aqui  o  quadro  de

distribuição de vagas para o próximo concurso da Polícia Militar. Serão abertas cerca

de 1.500 vagas. É uma discrepância muito grande. Aprofundarei essa discussão em

outras oportunidades nesta Casa, contando com o apoio de todos para saber quais

os critérios adotados pelo governo do Estado para fazer aqui essa distribuição do

efetivo da Polícia Militar. Para concluir, gostaria de dizer que em Belo Horizonte serão

abertas cerca de 470 vagas e, em Contagem, cerca de 250. Isso é importante. Belo

Horizonte  precisa,  mas,  na  verdade,  ainda  está  aquém  de  efetivos.  Precisamos

ampliar bastante esse número em Belo Horizonte. Da mesma forma em Contagem.

Em outras cidades, como Uberlândia - a segunda maior cidade do Estado -, vivemos

um  problema  muito  grave  de  violência  crescente.  Há  muitos  homicídios  naquela

cidade, um problema sério com a criminalidade. No entanto, estão previstas nesse

concurso  apenas  30 vagas  para  o  Município  de  Uberlândia.  Ora,  são apenas  30

vagas. O nosso efetivo é muito pequeno. Precisamos duplicá-lo para dar conta da

demanda.  Queremos  saber  do  Estado  quais  critérios  foram  adotados,  se  foram

técnicos ou políticos, porque não dá para entender essa distribuição. A nossa região

do Triângulo Mineiro, outras regiões do Estado e até aqui mesmo, a região Central,

estão muito prejudicadas. Há uma discrepância muito grande nesses números, e é

por isso que queremos saber do governo por que foram adotados esses critérios para

a distribuição. Apenas 30 policiais irão para o Municípios de Uberlândia, uma cidade

com quase 700 mil habitantes. Realmente quero saber do governo do Estado. Vamos
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discutir aqui essa questão fundamental para melhorar as condições de trabalhos dos

servidores da segurança pública - tanto da Polícia Civil, que estão sofrendo, como da

Polícia  Militar  -,  mas  também  investir  no  concurso  público  para  que  possamos

aumentar o nosso efetivo e dar conta da demanda. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Questão de Ordem

O Deputado Elismar Prado - Sr. Presidente, haja vista a falta de quórum, gostaria

de pedir o encerramento desta reunião.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para  a  especial  de  logo  mais,  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação, e para a ordinária de amanhã, dia 7, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E

ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 27/2/2013

Às 10h01min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Romel Anízio, Zé

Maia,  Jayro  Lessa,  Adalclever  Lopes,  João  Vítor  Xavier  e  Lafayette  de  Andrada,

membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Tiago

Ulisses. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Romel Anízio,

declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira

reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger  o

Presidente e o Vice-Presidente.  A seguir,  determina a distribuição das cédulas  de

votação e convida o Deputado Adalclever Lopes para atuar como escrutinador. Feita

a votação e a contagem dos votos, o escrutinador anuncia que foram registradas

cinco cédulas de votação,  e que os Deputados Zé Maia e Jayro Lessa obtiveram

cinco  votos  cada  um  para  Presidente  e  Vice-Presidente,  respectivamente.  Ato

contínuo, o Presidente “ad hoc” faz a proclamação dos eleitos, declara empossado

como  Presidente  o  Deputado  Zé  Maia  e  passa-lhe  a  Presidência.  O  Presidente
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declara empossado como Vice-Presidente o Deputado Jayro Lessa e fixa dia e hora

das reuniões ordinárias para as quartas-feiras, às 14 horas. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de março de 2013.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Romel Anízio - Ivair

Nogueira - João Vitor Xavier - Paulo Guedes.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 27/2/2013

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Bosco e Celinho do Sinttrocel,  membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bosco, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão e

comunica o recebimento da seguinte correspondência:  da Sra. Maria Odete Souto

Pereira,  Procuradora  de  Justiça  Coordenadora  Estadual  do  Centro  de  Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos das Pessoas com

Deficiência e Idosos, encaminhando ofício oriundo da 4ª Promotoria de Justiça da

Comarca de Unaí, que versa sobre pedido de gestão junto ao governo do Estado e

junto à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de editar

normas que garantam a gratuidade no transporte coletivo intermunicipal às pessoas

idosas  e  às  pessoas  com  deficiência,  bem  como  parecer  favorável  à  referida

demanda, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de

Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Idosos,  com pedido de apoio

desta Comissão ao pleito; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”,

nas datas mencionadas entre parênteses: da Sra.  Cintia  Mendes Moura da Silva,

Assessora Parlamentar do Deputado Federal Aelton Freitas (2/12/2012); e dos Srs.
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Lindolfo Neto de Oliveira Sales, Presidente do INSS; Júlio Delgado, Deputado Federal

(16/2/2013); Luiz Antônio Sasdelli Prudente, Corregedor-Geral do Ministério Público

do Estado (21/12/12);  Paulo  Abi-Ackel,  Deputado Federal;  e  José Carlos  Laender

Castro,  arquiteto  (22/12/12).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs  4.161/2012 e 4.241/2013.  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  Foram recebidos, cada um por sua vez,  requerimentos dos Deputados

Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão

para discutir o papel da mulher e as relações de trabalho no Estado; seja realizada

audiência pública desta Comissão para discutir o Projeto de Lei nº 1.847/2011, em

tramitação nesta Casa; seja realizado debate público desta Comissão para discutir as

políticas públicas dos governos federal e estadual em relação à proteção social do

idoso; seja encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte pedido de providências em

prol do estabelecimento do diálogo permanente com o Sindguardas; seja realizada

audiência pública desta Comissão para discutir  a  regulamentação da profissão de

comerciário  e suas implicações no Estado;  seja realizada audiência  pública desta

Comissão  do  Trabalho  para  debater  a  situação  e  as  condições  de  trabalho  dos

Guardas Municipais no Estado; seja realizada audiência pública desta Comissão para

discutir as implicações no Estado da implementação da Resolução nº 356/Contran,

que estabelece requisitos para a segurança de motofretistas; Bosco em que solicita

seja  realizada visita  desta  Comissão à  Secretaria  de  Estado de Desenvolvimento

Social - Sedese - e à Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego - Sete - para

conhecimento dos programas e ações desenvolvidas por essas secretarias; Dalmo

Ribeiro Silva em que seja realizada audiência pública desta Comissão para discutir as

práticas  análogas  à  escravidão  que  estão  ocorrendo  no  Estado.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.
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Rosângela Reis, Presidente - Celinho do Sinttrocel - Bosco - Liza Prado.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/2/2013

Às 16h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos  Pimenta,  Arlen  Santiago  e  Pompílio  Canavez,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Carlos  Mosconi,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Pompílio Canavez, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina à discussão e votação de proposições da Comissão. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições da Comissão. O Presidente passa a direção dos trabalhos ao Deputado

Pompílio Canavez para apresentar requerimento de sua autoria em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública em Virginópolis, a fim de coletar assinaturas

para a campanha Assine + Saúde. Submetida a votação, é aprovada a proposição. A

Presidência  recebe,  para  posterior  apreciação,  requerimentos  da  Deputada  Liza

Prado  em  que  solicita  sejam  encaminhados  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de

informações sobre os procedimentos e produtos utilizados pelos hospitais públicos

estaduais na realização de ressonâncias magnéticas e tomografias com contraste; e

pedido  de  providências  para  a  suspensão  e  interdição  cautelar,  no  Estado,  das

marcas de soro e de gadolínio utilizadas em exames que provocaram mortes em

Campinas (SP); e dos Deputados Pompílio Canavez em que solicita seja realizada

reunião  de audiência pública  em Uberlândia,  a  fim  de coletar  assinaturas para  a

campanha Assine + Saúde; Gustavo Valadares em que solicita seja realizada reunião

de audiência  pública  para discutir  a  descentralização das atividades de saúde do

Estado, possibilitando a criação de uma gerência regional de saúde para atender aos

Municípios da  Bacia Hidrográfica  do  Rio  Suaçuí;  Fred Costa em que solicita  seja

realizada reunião de audiência pública para discutir o atendimento aos portadores de

esclerose múltipla; Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja realizada reunião de

audiência pública para discutir a gestão hospitalar na Fhemig; Arlen Santiago (4) em

que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  a  fim  de debater  com  o
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Secretário de Saúde e sua assessoria o novo Pro-Hosp; seja realizada reunião de

audiência pública conjunta com a Comissão de Educação para discutir a qualidade

dos cursos de medicina e o possível aumento do número desses cursos no Estado;

seja realizada reunião de audiência pública para ouvir a Presidente e o Diretor de

Saúde do Ipsemg a respeito dos tratamentos oncológicos feitos por essa instituição e

da não implantação de técnicas de radioterapia tridimensional conformada em tabelas

desse Instituto; e seja realizada reunião de audiência pública para ouvir o Secretário-

Geral da Presidência da República a respeito do anúncio feito pela Presidente Dilma

Rousseff  autorizando  o  BNDES  a  emprestar  recursos  para  as  santas  casas  e

hospitais  filantrópicos;  Carlos  Pimenta  em  que  solicita  seja  realizada  visita  à

Secretaria de Saúde para discutir a situação financeira de hospitais localizados em

Municípios de médio porte e não beneficiados pelo Pro-Hosp; e Fred Costa em que

solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir os altos índices de

infestação por dengue em Municípios mineiros. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Carlos Mosconi, Presidente - Pompílio Canavez - Doutor Wilson Batista.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/2/2013

Às 18h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Rômulo  Viegas,  Sebastião  Costa  e  Sargento  Rodrigues  (substituindo o  Deputado

Rogério  Correia,  por  indicação  da  Liderança  do  PDT),  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Durval  Ângelo,

declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a obter esclarecimentos sobre denúncias de violação do

direito  de greve e assédio  moral  cometidos  em retaliação ao movimento  grevista

realizado por  servidores da Polícia Federal,  entre 7/8/12 e 7/10/12,  e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofícios do Srs. Janaína de Andrade Dauro,
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Promotora de Justiça do Ministério Público Estadual, informando que a Promotoria de

Justiça  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos  recebeu  as  notas  taquigráficas  da  33ª

Reunião Ordinária desta Comissão, que discutiu a situação dos moradores da Vila

Fazendinha,  e  que  a  Promotoria  requereu  vista  da  reintegração  e,  em  reunião

realizada na sede da Defensoria Pública, acordou-se por nova perícia; Kátia Ferraz

Ferreira, Presidente do Centro de Vida Independente de Belo Horizonte, solicitando a

esta  Comissão  que  aprove  um  requerimento  de  protesto  e  retratação  contra  a

reportagem exibida pela Rede Globo no dia 16/12/2012, comparando pessoas com

Síndrome de  Aspenger  a  psicopatas;  Maria  Lúcia  Barcelos  e  Ronaldo  de  Matos

Diana, dirigentes sindicais, solicitando providências desta Comissão com relação a

denúncias de coação moral supostamente praticadas pela diretoria do Hospital Galba

Veloso; Elisa Smaneoto, Diretora de Gestão Interna do Gabinete da Presidência da

República, acusando o recebimento do relatório da visita realizada ao Crea-MG, em

10/12/2012, que teve por objetivo acompanhar o ato público em protesto contra o

massacre  de  Felisburgo;  Marta  Maria  do  Amaral  Azevedo,  Presidenta  da  Funai,

acusando o recebimento do ofício que a convida para a audiência pública realizada

em 4/2/2013 e informando o seu comparecimento e a impossibilidade da convocação

da Polícia Federal para o referido evento; Célia Pimenta Barroso Pitchon, Ouvidora-

Geral do Estado, acusando o recebimento das notas taquigráficas da 31ª Reunião

Ordinária desta Comissão e informando os procedimentos que devem ser adotados

pelo  cidadão  para  instaurar  uma  reclamação  no  referido  órgão  de  atendimento;

Verbena Lúcia Melo Gonçalves, Chefe de Gabinete da Secretaria Especial de Saúde

Indígena,  informando  a  impossibilidade  de  comparecimento  do  representante  da

Sesai  na audiência pública realizada no dia 4/2/2013 em São João das Missões;

Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações

Institucionais, informando em respostas aos Ofícios n.ºs 1.569 e 1.231/2012/SGM;

Álvaro Henrique Baggio, Gabinete Pessoal da Presidência da República, informando

o recebimento das notas taquigráficas da 39ª Reunião Extraordinária desta Comissão,

que discutiu denúncias referentes aos índios Guarani - Kaiowá, e que o expediente foi

encaminhado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e ao

Ministério  da  Justiça;  Leones  Dall'Agnol,  Chefe  do  Gabinete  da  Casa  Civil  da
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Presidência da República, informando o recebimento das notas taquigráficas da 39ª

Reunião Extraordinária desta Comissão, que discutiu denúncias referentes aos índios

Guarani  -  Kaiowá,  e  que  o  expediente  foi  encaminhado ao  Ministério  da  Justiça;

Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Estado de Defesa Social,  acusando  o

recebimento das notas taquigráficas da 17ª Reunião Extraordinária desta Comissão,

realizada  em  Taiobeiras;  Deputado  Cássio  Soares,  Secretário  de  Estado  de

Desenvolvimento  Social,  encaminhando  Nota  Técnica  de  19/12/12,  da  lavra  da

Subsecretária de Direitos Humanos, referente ao envio de notas taquigráficas da 35ª

Reunião  Extraordinária  desta  Comissão,  que  discutiu  os  trâmites  relativos  ao

processo de adoção no Estado; Cleber César Buzatto, Secretário Executivo do Cimi,

acusando o recebimento das notas taquigráficas da 39ª Reunião Extraordinária desta

Comissão;  Ivair  Nogueira,  Deputado  Estadual,  encaminhando  e-mail  anônimo

destinado  aos  partidos  representados  nesta  Casa,  que  denuncia  uma  Agente

Penitenciária  e  o  Diretor  de  Segurança  do  presídio  de  São  João  del-Rei  como

responsáveis  pela  mercancia  de  drogas  dentro  do  estabelecimento  prisional;

Hildebrando  Coelho  Neto,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  do  Mato

Grosso  do  Sul,  acusando  o  recebimento  das  notas  taquigráficas  da  39ª  Reunião

Extraordinária desta Comissão e encaminhando cópia da decisão proferida sobre a

referida temática, e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data

mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Maria Coeli Simões Pires, Secretária

de  Estado  de  Casa  Civil  e  Relações  Institucionais;  Denilson  Feitoza,  Secretário

Adjunto de Estado de Defesa Social; Carlos Olavo Pacheco de Medeiros, Corregedor

Regional da Justiça Federal  da 1ª Região (21/12/2012);  Maria Cláudia Peixoto de

Almeida  Paula,  Chefe  de  Gabinete  de  Educação  da  Secretaria  de  Estado  de

Educação; Marta de Souza Lima, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de

Saúde; Maria Coeli  Simões Pires, Secretária de Estado de Casa Civil  e Relações

Institucionais; Ronaldo Antônio Pereira da Silva, Presidente do Conselho Estadual de

Promoção da Igualdade Racial; Rômulo de Carvalho Ferraz, Secretário de Estado de

Defesa Social; Julio César dos Santos Esteves, Secretário de Casa Civil em exercício

(22/12/2012);  Mario  Lopez  Garelli,  autorizado  pelo  Secretário  Executivo  da  OEA

(2/2/2013);  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil;  Júlio  César  dos
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Santos Esteves,  Secretário  de Casa Civil  em exercício (8/2/2013);  Maria Angélica

Said,  Coordenadora  de  Controle  da  Constitucionalidade  da  Procuradoria-Geral  de

Justiça; Dayane Hirt, Chefe do Gabinete da Casa Civil da Presidência da República

(substituta); Luiz Antônio Sasdelli Prudente, Corregedor-Geral do Ministério Público;

Adriano Magalhães Chaves, Secretário de Meio Ambiente; Ricardo Augusto Simões

Campos, Presidente da Copasa-MG (16/2/2013). O Presidente acusa o recebimento

das  seguintes  proposições,  para as  quais  designou os relatores citados a  seguir:

Projetos  de  Lei  nºs  2.099/2011,  em  turno  único  (Deputado  Rogério  Correia);

777/2011, no 2º turno (Deputado Sebastião Costa); 1.328/2011, no 1º turno (Deputado

Rômulo  Viegas);  2.006/2011,  no  1º  turno  (Deputado  Zé  Maia).  A  Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Nívia Mônica Silva,

Promotora  de  Justiça,  representando  Silmara  Cristina  Goulart,  Procuradora  da

República de Defesa dos Direitos do Cidadão no Estado de Minas Gerais; Rodrigo

dos Santos Marques Porto, Presidente do Sindicato dos Policiais Federais no Estado

de Minas Gerais - Sinpef-MG -; Luís Antônio de Araújo Boudens, Diretor de Relações

Sindicais do Sindicato dos Policiais Federais no Estado de Minas Gerais - Sinpef-MG

-; William dos Santos, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos

Advogados  do  Brasil  -  Seção  Minas  Gerais;  Arthur  Lobato  Magalhães  Filho,

psicólogo; Denílson Martins, Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil

de  Minas  Gerais  -  Sindpol  -,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Sargento  Rodrigues,  autor  do

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

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

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos dos Deputados Durval Ângelo (15) em que solicita seja encaminhado à

Presidenta  da  República  pedido  de  providências  para  agilizar  o  pagamento  das

indenizações aos proprietários das fazendas desapropriadas das áreas pertencentes

ao Quilombo Brejo dos Crioulos, no Município de São João da Ponte e região; seja
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encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais o trecho das

notas taquigráficas da 1ª Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos Humanos,

realizada no dia 4/2/2013, em que a representante da Fundação Nacional do Índio -

Funai -, Caroline Willrich, denuncia ter havido suposta veiculação de propaganda em

rádio  no  Município  de São João das Missões,  noticiando realização de audiência

pública na aldeia Xacriabá daquele Município e convidando a população para dela

participar,  e  requer  seja  encaminhado  àquele  órgão  pedido  de providências  para

apuração de ocorrência de eventual ilícito penal; seja encaminhado à Procuradoria

Regional da República de Minas Gerais, à Superintendência da Polícia Federal em

Minas Gerais e à Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos  Naturais  Renováveis  -  Ibama  -  em  Minas  Gerais,  cópia  do  CD  com

gravação de vídeo em que Emílio Lopes de Oliveira faz denúncias de ocorrência de

supostos crimes ambientais nas terras dos índios xacriabás, no Município de São

João  das  Missões;  sejam  encaminhadas  as  notas  taquigráficas  da  1ª  Reunião

Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  realizada  em  4/2/2013,  à

Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais, à Superintendência do Ibama

de Minas Gerais, à Superintendência da Funai em Minas Gerais, à Coordenação do

Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, à Secretaria Nacional

de Igualdade Racial da Presidência da República, ao Prefeito do Município, à Câmara

Municipal de São João das Missões, com pedido de providências para apuração dos

fatos relatados nessa reunião; seja encaminhado ao Conselho Nacional de Justiça -

CNJ - pedido de providências com vistas ao afastamento do Juiz Estadual Octávio de

Almeida Neves e da Juíza Federal Rosilene Maria Clemente de Souza Ferreira, que

supostamente,  cometeram diversas irregularidades, e solicita sejam encaminhadas

ao referido órgão as notas taquigráficas da audiência pública da Comissão de Direitos

Humanos realizada em 6/2/2013, em que foram efetuadas as denúncias contra os

magistrados;  sejam encaminhadas  as notas taquigráficas da  audiência pública  da

Comissão  de  Direitos  Humanos  realizada  no  dia  6/2/2013  para  as  entidades

presentes à respectiva audiência; seja realizada audiência pública da Comissão de

Direitos Humanos com o Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais  para

discutir violações de direitos humanos em diversos conflitos agrários no Estado de
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Minas Gerais;  seja realizada visita da Comissão de Direitos Humanos na área de

conflito  fundiário  no Município de Rio Pardo de Minas para obter esclarecimentos

sobre denúncias de abuso de poder e de suposto descumprimento de decisão do

Tribunal de Justiça de Minas Gerais; seja realizada visita do Presidente da Comissão

de Direitos Humanos ao Município de Carbonita para obter esclarecimentos sobre

denúncias de violações de direitos humanos na localidade; seja realizada visita da

Comissão de Direitos Humanos à ocupação Eliana Silva, no Barreiro, para tratar de

violações de direitos humanos em decorrência de ameaças de traficantes sofridas por

moradores  e  dificuldade  de  resposta  da  polícia  de  identificar  os  criminosos;  seja

encaminhada  manifestação  de  aplauso  ao  professor  e  advogado  Luís  Carlos

Gambogi por sua nomeação para Desembargador do Tribunal de Justiça de Minas

Gerais;  seja  realizada  audiência  pública  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  para

debater a Proposta de Emenda à Constituição Federal nº 37/2011, que limita o poder

de investigação do Ministério  Público e de outros órgãos,  e a defesa dos direitos

humanos; sejam encaminhados à Rede Globo de Televisão manifestação de protesto

e pedido de retratação em razão da entrevista concedida pela psicóloga Elizabeth

Monteiro, que comparou pessoas com síndrome de Aspenger à psicopatas, a qual foi

exibida no programa "Domingão do Faustão", em 16/12/2012; seja realizada visita da

Comissão de Direitos Humanos à Procuradoria da República em Minas Gerais, para

entrega  das  notas  taquigráficas  da  2ª  Reunião  Extraordinária,  realizada  em

27/2/2013, ocasião em que se discutiu denúncias de violação do direito de greve e

assédio  moral  cometidos  em  retaliação  ao  movimento  grevista  realizado  por

servidores da Polícia Federal, entre 7/8/2012 e 7/10/2012, e solicita sejam convidados

para  participar  dessa  visita  os  convidados  e  componentes  da  referida  reunião;

Rogério Correia (2) em que solicita seja encaminhado ao Governador do Estado de

Minas Gerais pedido de providências para que determine ao Comandante-Geral da

Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  que  nenhuma  reintegração  de  posse,  por

determinação  judicial,  seja  cumprida  pela  PMMG  sem  observância  da  legislação

estadual, em especial a Lei nº 13.604, de 2000; seja encaminhado à Secretaria de

Estado  de  Desenvolvimento  Social  pedido  de  providências  para  a  inclusão  no

programa de proteção aos Defensores de Direitos Humanos de algumas famílias de
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Rio Pardo de Minas,  que estão ameaçadas de morte;  Arlen Santiago (3) em que

solicita  seja encaminhado ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  com

vistas à liberação de recursos financeiros para os Municípios da Região Norte de

Minas Gerais, em especial, aqueles previstos na execução do projeto de combate à

seca  "Água  para  Todos",  e  solicita  que  as  obras  relativas  a  esse  projeto  sejam

iniciadas pelo Município de São João das Missões; seja encaminhado à Secretaria de

Estado  de  Educação  pedido  de  providências  para  a  construção  de  quadras

poliesportivas  nas  escolas  públicas  da  reserva  indígena  Xacriabá,  situada  no

Município  de  São  João  das  Missões,  que  ainda  não  disponham  do  referido

equipamento;  seja realizada audiência pública  da  Comissão de Direitos  Humanos

para discutir o alto índice de suicídio entre os jovens das comunidades indígenas de

Minas Gerais; Paulo Guedes (3) em que solicita seja encaminhado ao Ministro da

Saúde pedido de providências para que avalie  a possibilidade de abertura de um

escritório da Secretaria de Saúde Indígena - Sesai - no Município de Belo Horizonte,

com o fito de descentralizar e melhorar os serviços prestados por aquele órgão; seja

encaminhado  ao  Ministro  da  Justiça  pedido  de  providências  para  que  avalie  a

possibilidade de abertura de um escritório da Fundação Nacional do Índio - Funai - no

Município de Belo Horizonte ou no Município de São João das Missões, onde se

encontra  a  maior  população  indígena  de  Minas  Gerais;  seja  encaminhado  ao

Superintendente da Caixa Econômica Federal pedido de providências com vistas à

execução do Programa Minha Casa, Minha Vida - Rural no Município de São João

das  Missões,  onde  se  encontra  a  maior  população  indígena  de  Minas  Gerais;

Sargento Rodrigues (2) em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão

de  Direitos  Humanos  para  obter  esclarecimentos  sobre  abusos  de  autoridade,

excesso de poder  e  violação dos  direitos  humanos  supostamente praticados pelo

Tenente-Coronel PM Jair Antônio Pontes Neto, Comandante da 7ª CIA IND, com sede

no Município de Igarapé, contra o Sargento PM Getúlio Queiroga de Figueiredo e o

Soldado PM Kelson Aparecido da Silva; seja realizada audiência pública da Comissão

de Direitos Humanos para obter esclarecimentos sobre supostos ilegalidade de ato

administrativo, usurpação de função pública, excesso de poder, abuso de autoridade

e  violação  à  intimidade  e  à  vida  privada,  quando  da  elaboração  do  Memorando
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Circular nº 1.002/2013, pelo Coronel PM Ricardo Matos Calixto, Comandante da 13ª

RPM,  sediada  em  Barbacena;  dos  Deputados  Sargento  Rodrigues,  do  Deputado

Durval Ângelo, do Deputado Rômulo Viegas e do Deputado Sebastião Costa (3) em

que  solicitam  sejam  encaminhadas  às  autoridades  que  menciona  as  notas

taquigráficas  da  2ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,

juntamente  com  o  "relatório  das  represálias  contra  os  agentes,  escrivães  e

papiloscopistas da Polícia Federal de Minas Gerais em razão da greve de 2012", a

análise  realizada  pelo  psicólogo  Arthur  Lobato  Magalhães  Filho  sobre  o  referido

relatório;  sejam  encaminhados  à  Comissão  de  Direitos  Humanos  e  Minorias  e  à

Comissão  de  Trabalho,  de  Administração  e  Serviço  Público  da  Câmara  dos

Deputados,  as  notas  taquigráficas  da  2ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  de

Direitos  Humanos,  o  "relatório  das  represálias  contra  os  agentes,  escrivães  e

papiloscopistas da Polícia Federal de Minas Gerais em razão da greve de 2012", a

análise  realizada  pelo  psicólogo  Arthur  Lobato  Magalhães  Filho  sobre  o  referido

relatório,  e seja solicitado às referidas Comissões a realização de reuniões com a

participação  de  servidores  da  Polícia  Federal,  para  debater  as  denúncias  da

categoria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Durval Ângelo, Presidente - Sebastião Costa - Duarte Bechir.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.512, EM

5/3/2013

Às 9h50min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Inácio Franco,

Leonardo Moreira  e Lafayette  de Andrada (substituindo o  Deputado Zé Maia,  por

indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado

Inácio Franco, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se

tratar da primeira reunião desta Comissão e que a presente reunião se destina a

eleger  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente.  A seguir,  determina  a  distribuição  das
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cédulas de votação e convida o Deputado Lafayette de Andrada para atuar  como

escrutinador. Feita a apuração dos votos, é verificada a eleição, para Presidente, do

Deputado Inácio Franco e, para Vice-Presidente, do Deputado Leonardo Moreira, com

três votos cada. Na sequência, ambos são empossados. Ato contínuo, a Presidência

designa relator da matéria o Deputado Zé Maia. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Inácio Franco, Presidente - Lafayette de Andrada - Zé Maia.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.425, EM 6/3/2013

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados Célio  Moreira e Antônio Carlos Arantes, membros da supracitada

Comissão.  Está  presente  também  a  Deputada  Liza  Prado.  Havendo  número

regimental,  o Presidente, Deputado Célio  Moreira, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase

de discussão do parecer do relator,  Deputado Antônio Carlos Arantes, que conclui

pela manutenção do Veto Total à Proposição de Lei nº 21.425, o Presidente defere o

pedido de vista da Deputada Maria Tereza Lara. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de março de 2013.

Maria Tereza Lara, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Duarte Bechir - Glaycon

Franco.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.425

Comissão Especial

Relatório

O Governador  do  Estado,  no  uso da  atribuição que lhe  confere  o art.  90,  VIII,

combinado com o art. 70, II, da Constituição do Estado, opôs veto total à Proposição

de  Lei  nº  21.425,  que  altera  a  Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  que

assegura  ao  aluno  matriculado  na  rede  pública  de  ensino  o  direito  de  não  se

submeter a exame de avaliação curricular nas situações que menciona.

As  razões  do  veto  foram  encaminhadas  por  meio  da  Mensagem  nº  350/2013,

publicada no “Diário do Legislativo” de 7/2/2013, veto esse que deve receber parecer

desta Comissão Especial, nos termos do art. 222, combinado com o art. 111, I, “b”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

Por  meio  da  Mensagem  nº  350/2013,  o  Governador  do  Estado  encaminhou  as

razões do veto total oposto à Proposição de Lei nº 21.425, que assegura ao aluno

matriculado na rede pública de ensino o direito  de não se submeter a exame de

avaliação curricular nas situações que menciona.

Nas  razões do veto,  fundamentadas  em argumentos  de  inconstitucionalidade,  o

Governador destaca que a proposição, em que pese ao nobre intuito parlamentar,

ofende o disposto no inciso XIV do art. 90 da Constituição do Estado, já que é de

competência privativa do Chefe do Poder Executivo dispor sobre a organização e o

funcionamento da administração, na qual se incluem os estabelecimentos de ensino

da  rede  pública  estadual,  sendo  a  proposta  incompatível  com  o  princípio  da

separação dos Poderes.

Ainda afirma que a guarda sabática não é especificidade ou característica exigida

pelas  singularidades  da  região  ou  da  sociedade,  da  cultura,  da  economia  ou  da

clientela localizada no âmbito do Estado de Minas Gerais. Sendo assim, a imposição

aos estabelecimentos da rede pública estadual de ensino de buscar alternativas em

dias  e  horários  letivos  regulares  para  que os alunos  que  seguem  esses  dias  de

guarda possam cumprir as exigências da Lei Federal n° 9.394, de 20/12/1996 - Lei de
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional  -  LDB -,  no que se refere à frequência

escolar,  é  matéria  que  exige  tratamento  uniforme  em  todo  o  território  nacional,

extrapolando  a  competência  suplementar  dos  Estados,  violando  frontalmente  o

previsto nos arts. 22, XXIV, e 24, IX, da Constituição Federal.

Tal  entendimento,  inclusive,  estaria  amparado  pela  jurisprudência  do  Supremo

Tribunal Federal, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2.806/RS.

Não obstante as argumentações apresentadas nas razões de veto, entendemos

não serem elas suficientes para inviabilizar a promulgação, publicação e vigência da

norma.

Em primeiro lugar, faz-se necessário lembrar do caráter laico do Estado brasileiro,

que deve pautar sua atuação pelo respeito a diversidade de religiões, admitindo a

coexistência de várias delas, o que foi confirmado pela Constituição do Estado de

Minas Gerais.

Do mesmo modo, a Constituição da República prevê, em seu art. 5, inciso VI, como

garantia  fundamental  e inviolável  “a liberdade de consciência  e  de crença,  sendo

assegurado o  livre  exercício  dos cultos  religiosos  e  garantida,  na  forma da lei,  a

proteção aos locais de culto e a suas liturgias”. Ainda no inciso VIII do mesmo artigo,

prevê que “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de

convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal

a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa.”.

Observa-se  que,  além  de  garantir  a  liberdade  de  crença  ou  religião,  o  texto

constitucional  assegura  que a  privação de direitos  por  motivo  de  crença religiosa

somente poderá ocorrer se o sujeito invocá-la para eximir-se de obrigação legal e,

ainda, recusar-se a cumprir obrigação alternativa.

Dessa forma, não basta a previsão de um direito na Constituição ou na lei se não

forem assegurados os mecanismos para a sua efetividade, caso contrário poderia

haver a lesão ao direito por uma omissão estatal. Além disso, a Constituição Federal

estabeleceu,  no  art.  24,  inciso  IX,  a  competência  dos  Estados  para  legislarem

concorrentemente sobre educação.

Eis porque parece-nos inadequada a imputação de que a Proposição de Lei nº

21.425 estaria invadindo competência legislativa da União para dispor sobre normas
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gerais de educação, seja em razão da guarda sabática não ser uma peculiaridade do

Estado de Minas Gerais,  o que exigiria  um tratamento uniforme em todo território

nacional,  seja em razão de impor aos estabelecimentos de ensino alternativas em

dias  e  horários  letivos  regulares  para  que os alunos  que  seguem  esses  dias  de

guarda possam cumprir as exigências da LDB, no que se refere à frequência escolar.

Sem sombra de dúvida,  essa discussão estaria  resolvida  se a  interpretação da

prestação alternativa de serviço fosse adotada pelas instituições públicas e empresas

privadas, ou se o legislador federal, no exercício de sua competência, elaborasse um

diploma legal regulamentador dos incisos VI e VIII do art. 5º da Constituição Federal,

que garantem a liberdade de consciência e de crença e o livre exercício dos cultos

religiosos. No entanto, até a presente data, a União não legislou sobre o tema, e

alguns Estados foram obrigados a fazê-lo.  Nos Estados do Amazonas, do Espírito

Santo, da Paraíba, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de

São Paulo, o Poder Legislativo vem regulamentando o tema na área educacional.

E o estão fazendo pela simples razão de que legislam não sobre normas gerais de

educação, mas sobre as especificidades de seus respectivos sistemas estaduais de

ensino, respeitadas essas regras gerais. Esse é o caso em análise.

Em nenhum momento a Proposição de Lei nº 21.425 impôs às escolas públicas

estaduais apresentar alternativas para que os alunos que seguem a guarda sabática

possam ter acesso, em dias e horários letivos regulares, ao conteúdo e às atividades

propostas nesse período específico. Diz expressamente o texto da proposição de lei

que: “Os estabelecimentos de ensino da rede pública estadual, sempre que possível,

oferecerão alternativas...”. Não nos parece crível que alguém possa inferir desse texto

a ideia de imposição, uma vez que a expressão “sempre que possível” abre margem

ao não cumprimento da determinação.

Ademais, não busca a Proposição de Lei nº 21.425 burlar nenhum dispositivo legal,

especificamente  os  incisos  I  e  IV  do  art.  24  da  LDB,  que  estabelecem,

respectivamente, a carga horária mínima anual de 800 horas para a educação básica,

distribuídas por  no mínimo 200 dias de efetivo trabalho escolar,  excluído o tempo

reservado aos exames finais, quando houver; e a responsabilidade da escola pelo

controle  de  frequência,  conforme o  disposto  no  seu regimento  e  nas  normas  do
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respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas

letivas para aprovação. (Grifo nosso.)

Essas são, pois, regras básicas desse nível de educação, às quais todos os alunos,

professores  e  gestores  escolares  devem  se  submeter,  independentemente  de

quaisquer  convicções,  sejam  elas  religiosas  ou  não.  Ademais,  entende  o  Poder

Judiciário que a participação presencial do aluno em 75% das aulas é uma exigência

da legislação federal e que, portanto, o não comparecimento às aulas por conta de

convicção religiosa está ao arrepio da lei.

O texto da Proposição de Lei nº 21.425 deixa claro que estabelece norma em seu

respectivo sistema de ensino, mas que, acima de tudo, exige a frequência escolar

mínima, sendo possível, ou não, a oferta de horários alternativos.

Esses são os motivos pelos  quais  a Secretaria  de  Estado de Educação,  órgão

responsável pela rede pública estadual de ensino, diverge quanto aos argumentos de

mérito exarados no veto em comento.

Em 18 de maio de 2012, após análise da Subsecretaria de Desenvolvimento da

Educação Básica, a Secretária de Estado de Educação encaminhou o Parecer nº

10/2011 em que considera  não haver  impedimento  para  a  aprovação da matéria,

desde que “o direito expresso no texto legal seja extensivo a todos que não puderem

exercer atividades no período que especifica, por motivos de crença religiosa; que a

definição da escola  para a  realização de avaliações,  em segunda chamada,  seja

coincidente com o período ou turno em que o aluno estiver matriculado; e que seja

suprimido o art.  4º,  considerando que não há necessidade de as escolas fazerem

figurar em seus calendários os dias de realização de provas em segunda chamada

para os alunos que não puderem exercer atividades por motivos de crença religiosa”.

Todas essas considerações foram acatadas na Proposição de Lei nº 21.425.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Veto Total à Proposição de Lei nº

21.425.

Sala das Comissões, 7 de março de 2013.

Maria Tereza Lara, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Duarte Bechir -

Glaycon Franco.
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PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.549

Comissão Especial

Relatório

O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe é conferida no art. 90, VIII,

combinado  com  o  art.  70,  II,  da  Constituição  do  Estado,  opôs  veto  parcial  à

proposição de lei em epígrafe, que regulamenta a oferta do serviço de “couvert” no

Estado e dá outras providências.

As  razões  do  veto  foram  encaminhadas  por  meio  da  Mensagem  nº  351/2013,

publicada no “Diário do Legislativo” de 7/2/2013.

Constituída a presente Comissão, nos termos do art. 222, combinado com o art.

111, inciso I, alínea “b”, do Regimento Interno, compete-nos examinar o veto e sobre

ele emitir parecer.

Fundamentação

A Proposição de Lei nº 21.549, a qual o Governador do Estado opôs veto parcial,

regulamenta  a  oferta  do  serviço  de  “couvert”  no  Estado,  estabelecendo  a

obrigatoriedade  para  os  restaurantes,  lanchonetes,  bares  e  estabelecimentos

congêneres de informarem ao consumidor, no cardápio, o preço e a composição do

“couvert”.

Na  mensagem  por  meio  da  qual  encaminha  as  razões  do  veto,  o  Chefe  do

Executivo reconhece a relevância da proposição e reforça os princípios que norteiam

as relações de consumo, em especial o da transparência, impondo a necessidade de

veiculação de informação clara e correta sobre o produto ou serviço, não somente ao

longo da execução do contrato, mas também durante a oferta e publicidade.

Todavia, ao opor o veto parcial ao art. 2º da proposição em pauta, o Governador do

Estado  argumenta  que  o  referido  dispositivo  pode  acabar  por  impedir  a  efetiva

aplicação  da  norma,  ao  determinar  que  o  fornecimento  do  “couvert”  seja  feito

mediante porção individualizada.

Segundo as razões do veto, o “couvert”, dada a sua própria natureza, e conforme

especificação da própria proposição, são aperitivos servidos em pequenas porções

para  serem compartilhadas  por  todos aqueles  que  se sentam à  mesa em bares,

restaurantes  e  estabelecimentos  congêneres.  Por  essa  razão,  "exigir,  em  lei,  o
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fracionamento e individualização daquilo que, por natureza, é fornecido em porções

reduzidas  para  o  compartilhamento,  configuraria  ato  normativo  contrário  e

incompatível com as particularidades do objeto da proposição”. Por fim, argumenta

que tal medida, se sancionada fosse, poderia levar à inviabilização do fornecimento

do  “couvert”  por  parte  dos  estabelecimentos  descritos  no  art.  1º,  o  que

inequivocamente, não é a intenção da norma nela contida.

Com efeito, razão assiste ao Governador do Estado ao opor o veto parcial incidente

sobre o art. 2º da proposição. A prevalecer o disposto no referido artigo, poder-se-ia

inviabilizar a oferta de alguns aperitivos, também pelo fato de tal medida incrementar

a necessidade de insumos, ampliando os custos de produção, de higienização e os

decorrentes  da  depreciação  dos  utensílios,  conforme  ressalta,  ainda,  o  Chefe  do

Executivo.

Ressalte-se que o  mais  relevante é que a medida precípua da proposição está

sendo preservada, qual seja a de garantir ao consumidor informação clara sobre o

preço e a composição do serviço de “couvert”. Nesse contexto, a medida reforça o

direito assegurado, especialmente, pelos arts. 6º, 30 e 31 do Código de Defesa do

Consumidor.

Por todo o exposto, apresentamos a seguinte conclusão.

Conclusão

Somos,  pois,  pela  manutenção  do  veto  parcial  oposto  à  Proposição  de  Lei  nº

21.549.

Sala das Comissões, 7 de março de 2013.

Duarte Bechir, Presidente e relator - Glaycon Franco - Mário Henrique Caixa.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 9 DE MARÇO DE 2013

ATAS

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

LEGISLATURA EM 7/3/2013

Presidência do Deputado João Leite

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

André Quintão - Anselmo José Domingos - Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Celinho do

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

Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Inácio Franco - João Leite - Leonardo

Moreira - Liza Prado - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Rogério Correia -

Rômulo Veneroso -  Sargento Rodrigues -  Tenente Lúcio -  Vanderlei  Miranda -  Zé

Maia.

Falta de Quórum

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Às 14h15min, a lista de comparecimento

não  registra  a  existência  de  número  regimental.  A Presidência  deixa  de  abrir  a

reunião,  por  falta  de  quórum,  e  convoca  as  Deputadas  e  os  Deputados  para  a

especial de segunda-feira, dia 11, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/3/2013

Presidência do Deputado Alencar da Silveira Jr.

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

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado

Antônio  Carlos  Arantes  -  Entrega  de  título  -  Palavras  do Ministro  Aldo  Rebelo  -

Apresentação  musical  -  Palavras  do  Secretário  Carlos  Melles  -  Palavras  do  Sr.

Wadson  Ribeiro  -  Palavras  do  Deputado  Mário  Henrique  Caixa  -  Palavras  do

Deputado Lafayette de Andrada - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:
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Alencar da Silveira Jr. - Antônio Carlos Arantes - Celinho do Sinttrocel - Lafayette de

Andrada - Liza Prado - Mário Henrique Caixa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - Às 20h15min, declaro aberta a

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

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

Ata

- O Deputado Mário Henrique Caixa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à entrega ao Ministro Aldo Rebelo do título de

Cidadão  Honorário  do  Estado  de  Minas  Gerais,  concedido,  a  requerimento  do

Deputado Antônio Carlos Arantes, pelo Governador do Estado, por meio de decreto

publicado no “Diário do Executivo” em 28/10/2011.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Deputado Federal

Aldo Rebelo, Ministro de Estado do Esporte; Tiago Lacerda, Secretário de Estado

Extraordinário da Copa do Mundo, representando o Governador do Estado, Antonio

Anastasia; Vereador Bruno Miranda, Secretário Municipal de Esporte e Lazer de Belo

Horizonte,  representando o  Prefeito  Municipal,  Marcio  Lacerda;  Deputado Federal

Carlos  Melles,  Secretário  de  Estado  de  Transportes  e  Obras  Públicas;  Vereador

Gilson  Reis,  representando  a  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Paulo  Piau,

Prefeito  Municipal  de  Uberaba;  Wadson  Ribeiro,  representando  o  Presidente  do

Comitê  Central  do  PCdoB,  Renato  Rabelo;  Carlin  Moura,  Prefeito  Municipal  de

Contagem;  e  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  autor  do  requerimento  que  deu

origem a esta solenidade.

Registro de Presença

A locutora - Gostaríamos de registrar a presença do Vereador Wendel Mesquita, da

Câmara Municipal de Belo Horizonte, na pessoa de quem agradecemos a presença

dos  demais  Vereadores;  do  Sr.  Anderson  Adauto,  Presidente  da  Assembleia
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Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais  no  biênio  1999-2001;  e  agradecemos  a

presença dos Prefeitos e dos Secretários Municipais.

Registramos o recebimento de mensagem do Sr.  Renato Rabelo, Presidente do

Comitê Central do PCdoB, enviada aos Deputados Dinis Pinheiro e Antônio Carlos

Arantes.  (-  Lê:)  “Deputados  Dinis  Pinheiro  e  Antônio  Carlos  Arantes,  nesta

homenagem que a Casa Legislativa que representa os mineiros concede ao Sr. Aldo

Rebelo, Ministro do Esporte do Brasil, desejo parabenizar, em primeiro lugar, todos os

Deputados  e  as  Deputadas  da  Assembleia  Legislativa  mineira  na  pessoa  do

Deputado  Dinis  Pinheiro,  seu  Presidente,  e  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,

proponente desse título de cidadão honorário; e, em segundo lugar, quero dizer que

estou certo de que o nosso Ministro Aldo honrará plenamente essa confiança aqui

depositada em sua pessoa,  na  defesa dos  interesses  de Minas  Gerais,  do  povo

mineiro e do Brasil. Renato Rabelo, Presidente do PCdoB.”

Queremos  registrar  o  recebimento  de  mensagem  dos  Exmos.  Srs.  Elmiro

Nascimento, Secretário de Agricultura de Minas Gerais, e Bilac Pinto, Secretário de

Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana,  manifestando  também  votos  de

sucesso ao evento e parabenizando a iniciativa.

Execução do Hino Nacional

A  locutora  -  Convidamos  os  presentes  a  ouvir  o  Hino  Nacional,  que  será

interpretado pelo saxofonista Sd. Thiago Ramos.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Antônio Carlos Arantes

Gostaria  de  cumprimentar  os  Exmos.  Srs.  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  3º-

Secretário  da Assembleia Legislativa de  Minas  Gerais,  representando o Deputado

Dinis Pinheiro, nosso Presidente; Deputado Federal Aldo Rebelo, Ministro de Estado

do  Esporte;  Tiago  Lacerda,  Secretário  Extraordinário  da  Copa  do  Mundo;  Bruno

Miranda,  Secretário  Municipal  de  Esporte  e  Lazer;  Carlos  Melles,  Secretário  de

Transportes  e  Obras  Públicas;  Vereador  Gílson  Reis,  representando  a  Câmara

Municipal  de  Belo  Horizonte;  Vereador  Wendel,  meu  amigo;  Paulo  Piau,  Prefeito

Municipal de Uberaba, a quem não podemos deixar de agradecer e cumprimentar

pelo grande trabalho que também realizou como relator do Código Florestal brasileiro
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na Câmara Federal; Wadson Ribeiro, representando o Sr. Renato Rabelo, Presidente

Nacional do PCdoB; Eugênio, José Eder e Arnaldo, Presidentes de sindicatos rurais

no Estado de Minas,  que deram grande contribuição para o setor  agropecuário e

estiveram  sempre  muito  presente  ao  lado  de  Aldo  Rebelo;  Ronaldo  Scucato,

Presidente  da  Ocemg,  que  também  está  sempre  muito  presente;  e  todas  as

autoridades, as senhoras, os senhores e a imprensa.

Quero falar da satisfação deste momento tão importante para Minas Gerais que é a

entrega  desse  título  de  cidadão  mineiro  a  este  grande  homem,  Aldo  Rebelo,

Deputado Federal e Ministro do Esporte.

Antes de ler meu pronunciamento, quero fazer uma revelação, que, aliás, até já fiz

em outras oportunidades a algumas pessoas. Sou muito ligado ao setor agropecuário

como Deputado e Presidente da Comissão de Política Agropecuária. Promovemos

grandes discussões sobre o Código Florestal brasileiro e a legislação ambiental na

Assembleia  Legislativa,  onde pusemos  mais  de  mil  pessoas,  como,  por  exemplo,

lideranças, Deputados, sindicatos, cooperativas. Na verdade, víamos as dificuldades

do avanço da legislação. E aí, na discussão em nível nacional, sai a indicação de

Aldo Rebelo para relator do Código Florestal brasileiro.

Confesso  que  me assustei,  pois  entre  517  Deputados,  ter  agora  um  Deputado

Federal do PCdoB para relatar o Código Florestal Brasileiro será um desastre para o

setor agropecuário.  Conversando com o Secretário Melles, meu amigo particular e

grande parceiro, desabafei, falando-lhe de minha preocupação, ao que me disse que

ficasse tranquilo,  pois  foi  a  melhor  indicação possível.  Falou-me: “O Aldo é sério,

honesto e sabe ouvir. E quem sabe ouvir não ficará contra o setor produtivo, contra o

meio ambiente e o Brasil”.

Sr.  Ministro,  não  imaginava  que  o  Melles  estivesse  tão  certo,  graças  a  Deus.

Estamos  reunidos  aqui,  nesta  noite,  na  Casa  do  povo  mineiro,  para  enaltecer  a

brasilidade, o patriotismo, as coisas e causas nacionais. É assim que o nosso novo

cidadão  mineiro:  José  Aldo  Rebelo  Figueiredo,  ou  simplesmente  Aldo  Rebelo,

alagoano de Viçosa, é visto e reconhecido por toda a sua coragem e bravura na

defesa das nossas cores nacionais. Este jornalista e político paulista representa o alto

nível de prática republicana. É referência quando o assunto é ética, moral e defesa
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dos  símbolos  nacionais.  Político  pautado  pela  retidão,  foi  Vereador  e  Deputado

Federal pelo Estado de São Paulo, Presidente da Câmara dos Deputados e Ministro

da Secretaria de Coordenação Política e Relações Institucionais e agora Ministro do

Esporte, cargos que sempre exerceu e exerce com dignidade e maestria.

Aldo não se acovarda em entrar em polêmicas, desde que sejam a favor do Brasil e

da brasilidade. Sempre enfrentou e enfrenta os setores conservadores que impedem

o progresso e crescimento do Brasil. Sua postura nacional, a busca da redução do

estrangeirismo  na  língua  portuguesa  e  a  defesa  do  setor  produtivo  renderam-lhe

notoriedade, reconhecimento e gratidão.

O nosso homenageado da noite teve a sensibilidade de encontrar o equilíbrio no

Congresso Nacional, quando relatou o projeto que tratou do novo texto do Código

Florestal  Brasileiro,  que estava defasado e desatualizado com quase 50 anos de

vigência. Naquele momento, os produtores rurais e todos que dependem do setor

agropecuário precisavam de uma revisão das normas legais, de forma a permitir a

produção sustentável, preservando o meio ambiente, e o Ministro Aldo Rebelo teve a

postura certa de defender, como sempre fez, o Brasil.

Caro mineiro Aldo Rebelo, vou me espelhar nesta sua sabedoria e sensatez para

avançar na revisão da nossa legislação mineira, que trata da política florestal e de

proteção da biodiversidade no Estado, contida na Lei 14.309, de 2002, que há mais

de  uma  década  está  em  vigor,  porém,  defasada  pelo  tempo,  agora  restou

desatualizada com a aprovação do novo Código Florestal Brasileiro.

Gostaria  de  lembrar  que  protocolamos  nesta  Casa  um  projeto  para  a  nova  lei

florestal mineira, de minha autoria e dos Deputados Fabiano Tolentino, Romel Anízio

e Doutor Viana. O projeto já se encontra em tramitação e nesta semana nos reunimos

com  o  Governador  do  Estado,  solicitando-lhe  agilidade  no  projeto  que  está  nos

encaminhando.  Nos  próximos  dias,  travaremos  grandes  discussões,  nesta  Casa,

relativas à legislação mineira. A nossa lei está totalmente desarticulada da lei federal,

e os nossos produtores estão sofrendo com o peso de uma norma extremamente

restritiva, que está emperrando a nossa produção.

Nesta  revisão,  cuja  proposta  já  se  encontra  em  tramitação  nesta  Assembleia

Legislativa, posso confiar na sensibilidade do Governador Antonio Anastasia em nos
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apoiar  e  sancionar  uma nova  lei  estadual,  que  fomentará  o  setor  produtivo  sem

perder o foco da sustentabilidade e da defesa do meio ambiente.

Caro Aldo Rebelo, novo Cidadão Honorário de Minas Gerais, somos gratos a V.

Exa. Eu, na qualidade de produtor rural que sou, sei de sua batalha para se chegar à

versão final do Código Florestal.  Não foi fácil.  Foi uma batalha, combatida, muitas

vezes, contra ONGs internacionais ou contra o domínio do capital estrangeiro. Mas V.

Exa., mais uma vez, venceu. Ou melhor: o Brasil saiu vitorioso dessa batalha travada

por  V.  Exa.  e vários  companheiros  com esse mesmo espírito.  E  não poderíamos

deixar de agradecer-lhe, em nome de todos os mineiros, por sua árdua, mas gloriosa

missão.

Gostaria  de  também cumprimentar  o  meu querido  amigo  Prefeito  da  cidade de

Contagem, Carlin Moura, do PCdoB, pessoa que deu grande contribuição à Casa nos

seus quatro anos como Deputado.  Então,  Sr.  Ministro,  hoje cidadão mineiro,  nós,

produtores rurais; nós, mineiros; nós, que queremos a preservação da produção e do

produtor, desejamos agradecer-lhe. Muito obrigado! Que V. Exa. seja muito feliz.

Entrega de Título

A locutora - Neste instante, o Deputado Alencar da Silveira Jr., representando o

Deputado Dinis  Pinheiro,  Presidente da  Assembleia  Legislativa,  fará a entrega do

título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao Ministro de Estado do

Esporte,  Aldo  Rebelo,  passando-lhe  às  mãos  o  diploma.  O título  a  ser  entregue

contém os seguintes dizeres: “O Governador do Estado de Minas Gerais, nos termos

do decreto publicado no dia 28/10/2011 e a requerimento da Assembleia Legislativa

do Estado de Minas Gerais, concede ao Sr. José Aldo Rebelo Figueiredo o título de

Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais, em reconhecimento aos relevantes

serviços prestados no curso de sua vasta e bem-sucedida carreira política dedicada

ao País. Belo Horizonte, 6 de março de 2013”.

O Sr.  Presidente -  Convido o companheiro Antônio Carlos Arantes para também

fazer a entrega da nossa homenagem.

- Procede-se à entrega do título.

Palavras do Ministro Aldo Rebelo

Boa  noite,  senhoras  e  senhores,  Exmo.  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  que
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preside esta reunião; Exmo. Deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento

que  deu  origem  à  concessão  da  honraria  que  me  enche  de  alegria  e  de

responsabilidade; Exmos. Deputados e Exma. Deputada Liza Prado, muito obrigado a

todos  os  senhores  e  a  todas  as  senhoras.  Secretário  de  Estado  Tiago  Lacerda,

representando o Governador Antonio Anastasia; Secretário Bruno Miranda; querido

amigo Carlos  Melles,  Deputado  Federal  e  Secretário  de  Estado;  Vereador  Gilson

Reis; queridos Prefeitos Paulo Piau e Carlin Moura; querido companheiro Wadson

Ribeiro, representando a direção do PcdoB; prezado Cláudio Bosque, Presidente do

Conselho Regional de Educação Física; prezado Sérgio Bruno, Presidente do Minas

Tênis Clube; querido Reinaldo Lima, jogador da seleção e do Clube Atlético Mineiro,

em nome de quem abraço a representação do esporte na noite de hoje; e prezado ex-

Secretário  Zito Vieira.  Antecipo meu agradecimento ao  grupo musical  Meninas de

Sinhá, e agradeço a presença de Prefeitos, Secretários, dirigentes sindicais, atletas e

imprensa.

Desejo dizer, Sr. Presidente, que a concessão do título que hoje me alcança na

Casa do povo de Minas Gerais,  além da honra, é também um motivo de grande

responsabilidade. Minas tem grande importância para o imaginário do brasileiro, por

sua presença na história, na formação do Brasil, na unidade do nosso território e na

criação  da  nossa  identidade.  Tem  uma  importância  que  um  discurso  não  pode

descrever nem traduzir. Minas é mais do que a expressão regional de uma brasilidade

própria. Minas é um processo civilizatório dentro da civilização brasileira. Minas não

constituiu apenas a sua história como parte da história do Brasil. Minas constituiu a

mineiridade como traço da formação social brasileira. O mineiro de Cordisburgo, um

dos grandes da literatura de Minas e da Pátria, traduzia mais ou menos assim o que é

a  mineiridade:  O  mineiro,  segundo  João  Guimarães  Rosa,  é  aquele  que  “espia,

indaga, protela, ou palia, se sopita, tolera, remancheia, perrengueia, sorri, escapole,

se retarda, faz véspera, tempera, cala a boca, matuta, destorce, engambela, pauteia,

se prepara.  Mas sendo a vez,  sendo a hora, Minas entende,  atende,  toma tento,

avança, peleja e faz”.

Esse tem sido o traço de Minas: a prudência, quando necessária, a tolerância, a

ponderação, a negociação, mas também a decisão de enfrentar e de fazer. E deu, ao
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longo de sua história e da história do Brasil, o testemunho de que, quando está em

jogo a liberdade da Pátria, a liberdade do cidadão, mesmo que o preço seja cobrado

em sangue, Minas esteve disposta a pagar para defender a liberdade. Não por acaso,

deu ao Brasil o mártir  símbolo de sua independência, o alferes Tiradentes, que se

constitui  na referência maior  do sacrifício  pela  liberdade e que deu à Conjuração

Mineira -  uso “conjuração”  no lugar de “inconfidência” porque “inconfidência”  foi  o

termo para acusar os conjurados de infidelidade - o episódio fundador da luta pela

independência e pela emancipação do Brasil.

Minas deu ao Brasil a expressão estética mais permanente e duradoura das nossas

artes plásticas, deu ao Brasil o rico barroco mineiro, deu ao Brasil a figura única de

Aleijadinho, tido por muitos no mundo como o Michelângelo do barroco. Minas deu ao

Brasil e, mais do que ao Brasil, à Europa, a Portugal, à Inglaterra e à França o ouro

que permitiu a acumulação que produziu o capitalismo no Velho Mundo. Minas deu ao

Brasil  estadistas,  fundadores  da  nossa pátria,  no  Império  e  na  República.  Alguns

deles, Sr. Presidente, com passagem por esta Casa do Povo e pelo Plenário que leva

o nome de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Minas deu ao Brasil a literatura de João

Guimarães Rosa, de Cecília Meireles, de Carlos Drummond de Andrade. Minas deu

ao Brasil o equilíbrio nos momentos difíceis para assegurar a integridade, a unidade

da Pátria.

Às vezes eu me pego pensando: o que Minas teria  perdido por  ser um Estado

insular, o que Minas teria perdido por não ter tido o litoral, o porto cosmopolita? Pode

ter perdido em algumas modernidades passageiras, em lazer para seus cidadãos,

mas às vezes também é preciso pensar o que Minas ganhou por não ter litoral, o que

Minas ganhou por não ter os portos cosmopolitas das outras unidades da Federação.

Talvez o destino tenha reservado a Minas o papel de preservação da sua história,

dos seus valores, da sua cultura,  da sua culinária,  da sua identidade,  coisas que

muitas  vezes  a  modernidade,  sem limite  e  sem  fronteira,  destrói  e  dissolve  para

sempre.  Talvez Minas tenha recebido do destino o papel  de ser essa unidade de

conservação e preservação de valores tão caros à formação da identidade da nossa

pátria e do nosso povo.

Hoje, quando o Brasil se esforça para conhecer um novo ciclo de desenvolvimento,
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progresso e distribuição de renda, Minas tem um papel fundamental na reflexão sobre

as  escolhas  do  País  e  da  política  para  levar  à  frente  um  projeto  nacional  de

desenvolvimento. Minas, que teve um papel decisivo na redemocratização do País

com a figura do Presidente Tancredo Neves, tem também um importante papel na

definição dos rumos e das escolhas da Pátria para alcançar maior democratização e

maior nível de desenvolvimento. Essas escolhas não são fáceis, e a cada debate, a

cada encruzilhada, deparamo-nos com as dificuldades inerentes às opções acertadas

para  os  interesses  nacionais.  Vivemos  isso,  prezado  Deputado  Antônio  Carlos

Arantes, como bem registrou V. Exa. no debate sobre o Código Florestal brasileiro.

Recebo esse título graças à generosidade desta Casa e à iniciativa de V. Exa. Não

considero relevante o papel que cumpri; cumpri apenas uma tarefa, um dever. Muito

mais  do  que  um  dever  de  Deputado,  um  dever  de  cidadão  e  de  brasileiro,  que

aprendeu ainda na escola primária, quando precisava subir em um birô para enxergar

o  mapa  do  Brasil,  a  conhecer  as  responsabilidades  de  brasileiros,  ainda  que

estudantes e crianças, diante da sua pátria, da sua história e do seu povo. Quando

assumi o debate sobre o Código Florestal, que há 10 anos permanecia obstruído na

Câmara dos Deputados, pensei exatamente, como lhe relatou o Deputado e atual

Secretário  Carlos  Melles,  em ouvir  os  interesses em disputa na questão.  Parecia

impossível conciliar meio ambiente e produção agrícola, mas não se pode renunciar

nem a um nem a outro.  A população precisa do meio ambiente e da agricultura,

principalmente  a  população  mais  pobre,  que  necessita  de  alimentação,  de  oferta

acessível e barata de alimento. E onde encontrar esse alimento senão no produtor

rural? Portanto, como transformar o produtor em inimigo do País e da natureza?

Isso é incompatível com o interesse do povo e com o interesse nacional. Mas aí vi

que,  muito além do interesse na defesa legítima e necessária  do meio ambiente,

também havia interesses comerciais. O ambientalismo não era uma posição neutra e

pura. Ao lado do ambientalismo puro, também existia o ambientalismo de mercado, o

ambientalismo comercial, o ambientalismo da agricultura protegida e subsidiada dos

países ricos, países fortes de agriculturas frágeis contra a agricultura forte de um país

frágil, que era o nosso, que não tinha peso diplomático para fazer prevalecer os seus

interesses nos fóruns internacionais.
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E  essas  potências  agrícolas,  para  quem  via  suas  organizações  não

governamentais, com farto financiamento para fazer uma campanha sórdida contra o

Brasil,  acusando-o  dos  crimes  que  elas  perpetraram,  pois  destruíram  as  suas

florestas, a sua vegetação nativa, destruíram tudo aquilo que acusam o Brasil de ter

destruído. Nós, que preservamos 70% da área verde do nosso território; nós, que

temos o Estado do Amazonas, cuja área é de aproximadamente 1.500.000km2 e 98%

de floresta. Apenas 2% do Estado do Amazonas foi aberto para agricultura, pecuária

e urbanização; 98% permanece intato. Apenas no Estado do Amazonas temos três

territórios da França de floresta.

Tomei como referência um dos grandes países europeus em território para não falar

da Alemanha e da Holanda. A Holanda, que patrocina uma dessas organizações não

governamentais,  uma  das  mais  furiosas,  regiamente  financiada  pelo  dinheiro

europeu, para acusar o Brasil de não ter uma legislação protetora quando ela sequer

existe lá. Na Holanda não há a obrigação de se proteger um centímetro sequer de

margem de rio. Há alguns meses estive na Suécia para participar de uma atividade

com o Vice-Presidente Michel Temer e quando perguntei à Ministra do Meio Ambiente

se  poderia  me  falar  da  legislação  de  proteção  das  florestas  e  dos  rios,  ela

simplesmente  não  sabia  sequer  que  essa  expressão  “reserva  legal”  existia  no

dicionário do mundo. Foi preciso recorrer a um assessor, que disse: “Sei que isso

existe no Brasil, mas aqui não temos essa legislação”. Pelo contrário, o que vi nas

ruas de Estocolmo foi muito uso de madeira na construção porque há um incentivo

fiscal para o uso da madeira. A construção que utiliza madeira em vez de aço tem

uma correção de imposto.

É essa a legislação europeia. Ou seja, criamos no Brasil uma parte importante da

burocracia do Estado brasileiro, do Estado “lato sensu” - União, Estados e Municípios

-, que hoje está em confronto com o desenvolvimento do País, dos Estados e dos

Municípios.

É uma burocracia que reage à ideia de desenvolvimento, que criminaliza a ideia de

desenvolvimento. Recentemente vi uma notícia no jornal “O Estado de S. Paulo” em

que uma empresa ligada não sei  se à área de mineração declarava que poderia

abandonar um projeto em Minas porque precisava de 307 ou 308 licenças para levá-
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lo adiante. Agora, nos episódios de realização das obras preparatórias para a Copa

do  Mundo,  pelo  menos  13  órgãos  de  controle,  todos  eles  criando  todo  tipo  de

dificuldade para a realização de uma obra.

Não vejo na burocracia da França, da Rússia, da China e dos Estados Unidos essa

animosidade contra o desenvolvimento. E não se pode dizer que esses países não

têm  política  de  defesa do  meio  ambiente,  do  patrimônio  público  e  do  patrimônio

histórico.  Contudo,  nenhum  deles  impõe  ao  Estado.  Seria  como se,  no  Brasil,  o

Estado fosse esquizofrênico. E a esquizofrenia consiste exatamente no seguinte: um

lado do Estado trabalha pelo desenvolvimento, e o outro trabalha para impedi-lo. Às

vezes chegamos a um jogo de soma zero, em que o esforço para o desenvolvimento

é paralisado, imobilizado e neutralizado pelo esforço para não se desenvolver.

Essa situação não foi produzida espontaneamente, por acaso e de forma inocente.

Esse aparato,  construído  no Estado brasileiro,  nos  Municípios,  nos Estados  e  na

União,  foi  estimulado no auge daquelas políticas do Acordo de Washington e das

políticas  neoliberais  e  fiscais  para  impedir  o  desenvolvimento,  criminalizar  o

investimento  e  o  gasto  público  e  transformar  qualquer  tipo  de  investimento  em

sinônimo de desperdício e corrupção.  Tudo isso foi  produzido  para que o Estado

tivesse o seu papel de construtor e indutor do desenvolvimento reduzido.

Esses órgãos foram plenamente fortalecidos, e os salários destinados a esse setor

são os melhores da máquina pública. Um engenheiro, para construir uma estrada,

ganha metade do que o engenheiro que fiscaliza essa construção. Essa é a regra.

Pude ver isso tudo muito de perto no debate do Código Florestal. Realizamos mais de

200 audiências públicas, algumas em Minas Gerais, em Belo Horizonte e Uberaba.

Colhi todos os depoimentos relativos ao que os agricultores eram expostos, como a

proibição da prática agrícola milenar do plantio em várzea, que é a margem do rio

sujeita a alagamento na época das chuvas. A várzea permitiu a civilização egípcia,

tanto que os manuais de história do curso primário do meu tempo rezavam que a

civilização  egípcia  era  um  presente  do  Nilo,  que  oferecia  a  sua  várzea  para  a

agricultura. A civilização chinesa também é produto das várzeas, onde é cultivado o

arroz, como no Vietnã e Índia. Aqui a legislação, simplesmente, proibiu o plantio de

arroz em várzea, inviabilizando 70% dessa produção no País.
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Em Pará de Minas vi agricultores octogenários sendo tratados como criminosos.

Homens honrados, de bem, trabalhadores, que criaram filhas, filhos, netos sem nunca

terem  passado  na  porta  de  uma  delegacia  nem  de  um  Poder  Judiciário,  foram

arrolados como criminosos por Promotores que muitas vezes não sabiam a diferença

entre uma vaca e um camelo, entre uma jaqueira e um tomateiro, mas achavam que

podiam mobilizar o poder público contra os agricultores.

Queriam proibir a agricultura de várzea na Amazônia. Fui à Amazônia, percorri parte

da calha do Rio Purus com aqueles ribeirinhos que plantam há 300 anos. Quando o

rio seca eles plantam, quando o rio sobe eles vão para as barrancas de todos aqueles

rios, do Juruá, do Purus, do Madeira e do Xingu.

O poder público, o Congresso Nacional não tinha o direito nem de se omitir nem de

se silenciar diante dessa situação. Houve um processo inicial de intimidação porque

esses grupos  de pressão agem assim,  não debatem,  não discutem, não expõem

ideias. Querem vencer pela intimidação. Dizem: “Você é ruralista, você é inimigo do

meio  ambiente”.  Eu  disse  que  não,  que  dessa  forma  não  enfrentaríamos.  Não

cheguei a esse tempo e a essa idade para ficar com medo de calúnia de quem não

tem história nem argumento para debater coisas de interesse do País.

Todo tipo de intimidação foi tentado, intimidação pessoal, contra meu partido. Por

que vou atender a esse tipo de intimidação? Demonstrem que produzir alimentos é

contrário ao interesse do País e da população, demonstrem que produzir alimento em

larga escala contraria os interesses nacionais e os interesses do povo, demonstrem

que a atividade agrícola do pequeno, do médio e do grande produtor é contrária ao

interesse nacional e ao interesse da população. Se demonstrarem isso, tudo bem,

convenço-me, guardo os meus alfarrábios e vou para casa. Se não demonstrarem o

que  não  conseguiram  e  não  conseguirão,  trabalharemos  para  estabelecer  esse

equilíbrio.  O  Brasil  precisa  continuar  sendo  referência  e  exemplo  na  preservação

ambiental, mas o Brasil  precisa também, para as condições de vida de seu povo,

produzir  alimento  em  grande  escala  e  a  preço  acessível,  principalmente  para  a

população mais pobre.

Uma parte da classe média não sabe direito o preço da comida porque é só uma

parte de sua renda que se destina ao pagamento da alimentação. Quem discute o
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preço da carne, do feijão, do arroz, da farinha, do tomate na mesa de casa é a família

do pobre. Ela é que sabe o preço da carne com osso ou sem osso, da carne de boi e

de frango. Ainda há na memória do País o tempo em que, Presidente, o pobre só

comia galinha quando um dos dois estava doente. No interior de Alagoas havia a

“galinha de resguardo”. A família criava umas galinhas para a mulher se alimentar

durante  o  resguardo,  para  amamentar,  para  se recuperar  do  parto.  Era  assim.  A

proteína do pobre era a carne seca comprada na feira. Havia um peixe na feira de

Viçosa que o pessoal chamava de dobradiça porque o caboclo o pegava e o abria

para sentir o odor. Conforme o cheiro, comprava ou não. O peixe salgado, o peixe

seco, pixirica, manjuba, essa era a proteína do pobre no Brasil. O povo passou a se

alimentar melhor.

Nos anos 80, o Exército tinha dificuldade para recrutar conscritos para o serviço

militar em razão da estatura média dos meninos brasileiros, que era de 1,64m. Agora,

já  atingiu  1,74m,  ou  seja,  houve  um  crescimento  de  10cm  graças  à  proteína,  à

alimentação acessível aos pobres. E isso nós devemos a quem produz no campo

brasileiro.  As cidades  não produzem  alimento.  Hoje,  se  um trabalhador  paulista  -

operário,  metalúrgico,  pedreiro,  porteiro  de  prédio  -  pode,  em  dia  de  domingo,

convidar um amigo para tomar uma cervejinha, fazer um churrasquinho na laje, o que

era impensável há 20 anos e inimaginável há 30 anos, é porque o Brasil passou a

produzir alimentos em maior escala, como a carne de boi e de frango, em virtude do

milho  e da  soja.  É  isso  o que está em jogo no Brasil,  que também produz para

exportar  uma parte e  garantir  a  balança comercial,  sustentada pela  agroindústria,

tendo em vista que a indústria, lamentavelmente, é deficitária na relação importação-

exportação. O nosso superávit é baseado num minério ou outro, mas principalmente

nos produtos agrícolas. Como o País pode brincar com algo assim?

É  preciso  muita  responsabilidade.  Não  se  pode  abdicar  do  meio  ambiente,  da

legislação.  Aliás,  o  Congresso aprovou  uma legislação que é  a  mais  rigorosa do

mundo. Perguntei a um agricultor português, dirigente da associação dos agricultores,

se ele planta na beira do rio. Eu tenho testemunha dessa conversa, que é inusitada.

Ele me olhou e disse: “O senhor já tem semente que pode ser plantada dentro do

rio?”. Ele achava muito natural plantar na beira do rio e pensava que o Brasil já havia
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descoberto  alguma  semente  que  pudesse  ser  plantada  dentro  do  rio.  Nós

mantivemos a legislação rigorosa,  inovamos na proteção de áreas que ainda não

estavam  protegidas,  mas  apenas  a  agricultura  revela  parte  do  dilema  que

enfrentamos. Na mineração também enfrentamos esse mesmo desafio.  Hoje, toda

mineração  está  praticamente  embaixo  de  terras  indígenas,  parques,  áreas  de

preservação de difícil acesso.

Agora  vivemos  o  desafio  de  ampliar  o  fornecimento  de  energia  e  temos  três

hidrelétricas submetidas ao cerco de ONGs e do Ministério Público. Uma delas é Belo

Monte.  A  Advocacia-Geral  da  União  teve  de  falar  mais  grosso  e  ameaçar  um

Procurador porque a hidrelétrica está sendo construída em Belém, e eles entram com

ação no interior do Rio Grande do Sul. Ou seja: há multiplicidade de ações. Agora

mesmo entraram com três  ações diretas de  inconstitucionalidade contra o Código

Florestal no STF. A energia mais barata e ecológica que temos é a hidrelétrica. Ou

concebemos  que  podemos  viver  sem  energia  ou  buscamos  aquela  que  for  mais

barata  e  ambientalmente  mais  saudável,  através  das  hidrelétricas.  As  outras

alternativas são: diesel, carvão, energia nuclear. Temos a possibilidade de obter essa

energia hidrelétrica, e somos submetidos a esse cerco.

Portanto,  o  Brasil  precisa  travar  essa  batalha.  Não  há  democracia  possível,

duradoura e digna do nome, sem desenvolvimento, ou melhor,  o desenvolvimento

necessário para elevar  o  padrão de vida  material  e  espiritual  do povo.  É preciso

consolidar e aprofundar a democracia, melhorar a educação, a qualidade de vida, o

salário,  a renda,  a moradia,  o lazer,  o esporte e a saúde do brasileiro.  Qual  é a

perspectiva de uma sociedade sem desenvolvimento? Não apenas de uma sociedade

nacional, mas de um simples Município, dos nossos milhares de Municípios? Por que

a nossa juventude muitas vezes abandona as nossas cidades? Porque não tem o

chamado meio de vida, conforme dizemos no Nordeste, o emprego. Nem, às vezes,

um dia de serviço, mesmo na enxada, enfim, não tem nada para fazer. Logo vai atrás

de uma oportunidade, que, aliás, só pode ser trazida pelo desenvolvimento. Podemos

discutir  e  qualificar  o  desenvolvimento,  a  municipalização,  a  regionalização  e  a

distribuição dessas oportunidades regionalmente. Na verdade, o desenvolvimento é

um fator absoluto e essencial. Precisamos que o Estado brasileiro e a sua burocracia
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tenham compromisso com esse objetivo, como tem a burocracia americana, francesa,

russa, chinesa e assim por diante. Esse é um debate importante na vida nacional.

Sr.  Presidente,  no  Congresso,  na  política  e  aqui  onde  estamos,  na  Assembleia

Legislativa, é preciso também destacar que essas corporações - algumas públicas e

outras  privadas -  se julgam melhores que a política.  Pensam que o destino e as

decisões devem estar nas mãos delas e não reconhecem a legitimidade do voto dos

escolhidos  pelo  povo.  Isso  também  é  inaceitável.  A democracia  -  aliás,  pode  se

encontrar  outra forma,  mas até  hoje não foi  inventada -  é aquela  que carece da

legitimidade do povo, do cidadão, do Vereador, do Prefeito, do Deputado, do Senador,

do Governador, do Presidente da República. No entanto, as corporações pensam que

podem substituí-la pela decisão daquilo que julgam ser mais legítimo. Isso também

precisa ser debatido.

Portanto, Sr. Presidente, mais uma vez, encerro agradecendo a generosidade de

Minas, ou seja, do povo de Minas, representado na sua Assembleia Legislativa. Além

disso, reafirmo que procurarei ser digno dessa distinção e honraria. Hoje ocupo essa

função  no  Ministro  do  Esporte,  quando  nos  avizinhamos  de  dois  grandes

acontecimentos: a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Exerço essa

função  com  muita  satisfação,  porque  não  sou  desportista,  mas  admirador  e

apaixonado pelo futebol e o acompanho há muito tempo. Em Minas, poucos vi jogar,

mas  reverencio  muitos.  Como o  futebol  é  uma religião  politeísta,  são  muitos  os

deuses dos estádios. Aqui temos um deles. Aliás, Reinaldo, nesta semana, recebi um

grande elogio do Zico.

Sei que Reinaldo representa o que melhor Minas produziu de arte e de talento. Mas

Reinaldo jogou no Atlético e, para unir Minas, precisamos falar também do Cruzeiro,

do Tostão, do Piazza, do Natal, do Lopes, do Zé Carlos, do Procópio, do Perfumo.

Lembro-me dos nomes, pois menino decora tudo. Lembro-me, quase de cor, do nome

dos jogadores do Atlético, campeão de 1971: Renato, Humberto, Grapete, Vantuir,

Oldair, Dadá Maravilha, Romeu, Nelinho, Eder... O Euler está aí? Ele me deu muitas

alegrias no Palmeiras, particularmente no jogo contra o Flamengo, quando perdíamos

de 3 até os 40 minutos do segundo tempo, e ele inventou de fazer 2 ou 3 gols em 3

minutos.  Lembro-me do América também. Estou sabendo que o Presidente desta
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Casa é americano. Muito bem, Presidente. Hoje, no Ministério do Esporte, enfrento

esses desafios, e os cumpro com alegria, porque sou apaixonado pelo futebol e pelo

meu clube, que não vive uma situação muito boa, na segunda divisão, o Palmeiras.

Mas vou vivendo da alegria dos amigos, o que é uma coisa boa, pois, depois de certa

idade, aprendemos a ser mais tolerantes.

Muito obrigado aos senhores, e que Minas continue cumprindo o seu destino de

grandeza,  de  fator  de  equilíbrio  da  nossa  pátria,  de  descortinar  horizontes  nos

momentos  de  dificuldades,  de  gerar  esperança  nos  momentos  em  que  dela

precisamos.  Muito  obrigado,  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  obrigado,  Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, obrigado, Minas Gerais. Boa noite.

O Sr. Presidente - Recebi um telefonema do Presidente Dinis Pinheiro dizendo-me

que não conseguiu sair, devido à chuva, e solicitando-me que presidisse a reunião de

hoje.  O  Presidente  pediu-me  que  não  inventasse  muita  moda  nem  quebrasse  o

protocolo, ao que assenti.

Sou  admirador  do  Ministro  e  creio  que  temos  alguma  coisa  em  comum:  nós

torcemos para times cuja cor predominante é o verde. Tivemos vários jogadores que

saíram  do  América.  Como  americano  e  como  um  dos  Presidentes  do  América,

cedemos ao seu time. Ele fala hoje: sou torcedor de um time. Então, está naquela

situação. Falava: Presidente, não tem problema. Vou presidir, não vou inventar muita

moda, sou admirador do Ministro e temos muita coisa em comum. Estamos na Série

B, vamos subir no ano que vem. Ele é torcedor do Palmeiras, eu sou torcedor do

América,  e  podem  ter  a  certeza  de  que  vou  receber  bem  no  nosso  estádio,  o

Independência. Então, esteja em casa, Presidente, e pode contar: este ano, vamos

subir, com certeza. O América caiu, mas sempre voltou. Passarei a palavra à locutora,

pois há mais quatro pronunciamentos para serem feitos hoje.

Apresentação Musical

A locutora - Inspiradas em cantigas de roda e canções populares, essas mulheres

são o retrato de que a terceira idade ainda tem muito a oferecer. Elas já gravaram

CDs e realizam “shows”, palestras e oficinas para públicos de qualquer idade. Mas o

que mais nos encanta é a beleza de suas vozes e o exemplo de luta comunitária, há

mais de 16 anos. Com suas saias rodadas e flores nos cabelos, as Meninas de Sinhá,
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sob a coordenação de Valdete Cordeiro, interpretarão as músicas “No caminho da

roça”, “Penerei fubá”,  “Cacau”, “Iaiá vou ver” e “Tá caindo fulô”, todas de domínio

público.

- Procede-se à apresentação musical.

A  locutora  -  Gostaria  de  agradecer  às  “Meninas  de  Sinhá”,  obrigada  pela

interpretação.  Com  a  palavra,  para  seu  pronunciamento,  o  Deputado  Alencar  da

Silveira  Jr.,  representando  o  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia

Legislativa.

O Sr.  Presidente -  Iremos quebrar  o protocolo,  apesar  de o Deputado Dinis  ter

ligado e ter  dito que eu “maneirasse”.  Não poderia deixar de passar a palavra ao

Secretário, Deputado Federal Carlos Melles, que também deseja se pronunciar.

Palavras do Secretário Carlos Melles

Exmos. Srs. Deputado Alencar da Silveira Jr., Presidente; Deputado Antônio Carlos

Arantes, autor da proposição para que fosse concedido o título de cidadão mineiro ao

Ministro e Deputado Aldo Rebelo; componentes da Mesa; senhoras e senhores, boa

noite.

Ministro Aldo, em nome dos seus colegas da Câmara Federal e na presença do

Prefeito e fraterno amigo Paulo Piau, também Deputado Federal, quero fazer uma

breve manifestação para as pessoas que aqui estão sobre esse caminho de quase 20

anos com V. Exa. na Câmara dos Deputados. Particularmente, teria bons motivos

para falar e inúmeros exemplos a dar desse grande homem público Aldo Rebelo. Já

no início da minha vida pública, por volta de 1965, 1966, já via homens começando a

despontar na política estudantil, como o próprio Aldo, em Piracicaba, e o José Serra,

homens que marcaram época. Desde então já tinham uma visão de país, um desejo

de contribuir com o nosso Brasil.

Para que os mineiros conheçam melhor esse cidadão agora mineiro, acho que vale

a pena relatar  três  breves episódios  ocorridos  desde que começamos a trabalhar

juntos. O primeiro, em 2000, quando o hoje colega Ministro Aldo presidia uma CPI da

CBF  e  da  Nike,  que  tinha  o  Sílvio  Torres  como  relator.  Foi  nessa  ocasião  que

começaram  as  mudanças  estruturais  do  futebol  brasileiro,  e  eu  aproveitei  muito

daquele  trabalho  profundo  e  sério  para  realizar  as  transformações  que,  como
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Ministro, ele continua fazendo.

Outro episódio, Aldo, que vale a pena levar ao conhecimento dos mineiros é que em

2003, 2004 e 2005 nossa Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa trabalhou

muito em uma lei geral que transformou o Brasil. Talvez também sob o seu ponto de

vista, de acordo com o que você já expressou, um dos maiores trabalhos da Câmara

dos Deputados tenha sido a aprovação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, o

que aconteceu sob a sua batuta na Presidência da Câmara.

Ao falar de esportes, destaco que contamos com a presença do Cláudio Bosque,

com os profissionais da educação física; o Reinaldo; o Piazza; o Sérgio Bruno, que foi

Secretário de Esportes de Minas Gerais e que me ajudou a ser um melhor Ministro de

Esportes;  toda  a  nossa  equipe  ligada  à  área  esportiva;  os  pequenos  e  os

microempresários,  que  hoje  se  beneficiam  dessa  lei  e  hoje  são  a  grande

transformação  do  Brasil;  de  Prefeitos;  Presidentes  de  sindicatos;  Paulo  Romano,

Secretário àquela época, Vice-Ministro de Alysson Paulinelli e hoje pela segunda vez

Secretário Adjunto da Agricultura; Ronaldo Scucato, da organização das cooperativas;

enfim,  nossa  sociedade  como  um  todo  está  aqui  reunida  para  lhe  prestar  esta

homenagem.

Por  fim,  quero  relatar  ainda  a  última das  grandes  realizações  do Ministro  Aldo

Rebelo: o Código Florestal, sobre o qual ele tão bem explanou aqui.

Ao encerrar, quero dizer aos conterrâneos mineiros - já que agora temos o Ministro

Aldo Rebelo como um conterrâneo - que ele é um intelectual, um nacionalista, um

historiador. Ele não é fácil nem difícil: é justo. Não é leve nem pesado: é equilibrado.

Curiosamente, de Viçosa, do Alagoas, agora ele pode dizer que nasceu na Viçosa

das  Minas  Gerais.  É  um  mineiro  em  seu  comportamento  equilibrado,  em  seu

comportamento de valores.

Essa descrição que fala da mineiridade, dos valores de Minas, da centralidade de

Minas, dessa Minas ensimesmada, diria que o Ministro Aldo Rebelo, esse nosso novo

cidadão,  se caracteriza  muito  dessa forma.  Por  isso,  na pessoa de seus colegas

Deputados Federais cumprimento mais uma vez o Deputado Antônio Carlos Arantes,

o Presidente Antônio Carlos Arantes e todos os colegas da Assembleia de Minas.

Seja muito bem-vindo, reconhecido agora cidadão mineiro. Em nome do Governador
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Anastasia - o Tiago o representa aqui hoje -, em nome das nossas Minas Gerais, o

acolhemos com o coração aberto. Muito obrigado. Parabéns.

O  Sr.  Presidente  -  Com  a  palavra,  o  Sr.  Wadson  Ribeiro,  representando  o

Presidente do Comitê Central do PCdoB.

Palavras do Sr. Wadson Ribeiro

Boa noite a todas e a todos. Cumprimento o nosso querido Deputado Alencar da

Silveira Jr., que preside esta sessão, e nosso Ministro Aldo Rebelo. Minas Gerais está

lutando tanto para aumentar o seu espaço no governo federal, e hoje ganhamos aqui

mais um Ministro. Nas pessoas do Deputado Alencar da Silveira Jr. e do Ministro Aldo

Rebelo, cumprimento as demais autoridades e pessoas que compõem a Mesa. Em

nome de todos os gestores  municipais  de  esporte,  faço  uma saudação ao Paulo

Prado, Secretário Municipal de Esporte de Contagem; aos dirigentes esportivos e de

clube, como o Sérgio e o Bruno, atletas, ex-atletas, federações; e ao nosso querido

Presidente do Conselho Regional de Educação Física.

De  forma  muito  feliz  e  justa  o  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  presta  esta

homenagem ao nosso querido Aldo Rebelo, que, além de cidadão brasileiro, a partir

de hoje se torna também um cidadão mineiro. Quero falar da vida do Aldo, que é

motivo de muito orgulho para toda uma geração de brasileiros. Desde muito cedo, em

Alagoas, no Nordeste brasileiro, que, como muitos Estados do nosso País, vive as

suas dificuldades, o Aldo viveu dificuldades ainda maiores.  Após os seus estudos

iniciais,  no  final  dos  anos  70,  o  Aldo  chega  em  São  Paulo  e  tem  papel  muito

importante na reorganização da União Nacional dos Estudantes - UNE -, entidade

muito  importante para  a  história  da  democracia  brasileira,  da defesa nacional,  da

defesa do nosso desenvolvimento, que já passa dos seus 70 anos. No final dos anos

70, juntamente com vários estudantes e universidades do Brasil, o Aldo teve papel

muito importante na reorganização da UNE. No final da ditadura militar, em 1984, é

construída  uma organização  política  de  juventude,  que também  muito  orgulha  os

brasileiros. Dela saíram grandes figuras que hoje atuam no cenário político nacional.

A primeira  figura  é  o  próprio  Aldo,  que  foi  Presidente  e  fundador  da  União  da

Juventude Socialista - UJS.

A UJS,  como  é  conhecida,  foi  fundada  em  1984.  Por  ela  passaram  inúmeros
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quadros que hoje são importantes lideranças na área empresarial, no parlamento, nos

movimentos sociais, enfim, em vários segmentos da vida pública.

O Aldo  se  tornou  Vereador  em São Paulo;  depois,  Deputado  Federal.  Algumas

marcas ditas aqui foram importantes e traçam o perfil do Ministro Aldo, que muito

orgulha o Partido Comunista do Brasil, tendo-o em suas fileiras e como dirigente.

O Aldo  tem essa figura muito  ligada à  defesa da Nação.  Talvez isso seja  algo

trazido na genética, ou desde os tempos do movimento estudantil, que nos ensinou a

não acreditar nas coisas, mas nas grandes causas. A atuação do Aldo é marcada pela

crença  nas  grandes  causas  nacionais.  Talvez  por  ter  essa  clareza,  tenha  se

destacado em grandes temas que movimentam a mente, o coração e a atenção dos

brasileiros,  como  a  discussão  em  torno  do  futebol,  que  resultou  na  Comissão

Parlamentar de Inquérito que procurou enfrentar os problemas do futebol brasileiro. E

ainda a discussão de temas como o da reforma do Código Florestal,  que foi aqui

muito  bem  explanada  e  que  tem  a  ver  com  o  desenvolvimento  nacional,  com  a

posição do Brasil diante das outras nações do mundo e com a nossa soberania e as

questões mais fundamentais e elementares do desenvolvimento da Nação. O Aldo se

notabiliza  no  Congresso Nacional  por  defender  bandeiras  não pontuais,  mas que

dizem respeito a grandes causas da sociedade brasileira.

Hoje, muito orgulha o nosso partido ter o Ministro Aldo à frente do Ministério do

Esporte,  contribuindo  para  o  governo  da  Presidente  Dilma,  diante  desses  dois

grandes eventos que o Brasil está prestes a realizar, com muito êxito e sucesso, que

são exatamente a Copa do Mundo em 2014 e os Jogos Olímpicos em 2016. Esses

eventos dão ao Brasil a oportunidade de construção de uma verdadeira geração de

jovens  criados  com  os  valores  positivos  do  esporte,  que  são  a  solidariedade,  o

respeito e a convivência em uma sociedade, que precisa ser mais harmônica. Todos

esses valores positivos que o esporte traz em si não se resumirão obviamente na

realização desses dois grandes eventos, que deixarão um legado sadio para uma

sociedade que quer ser diferente e que se constrói diferente a partir dos valores do

esporte.

Presidente, parabenizo a Assembleia Legislativa, V. Exa., por presidir essa reunião,

e o Deputado Antônio Carlos Arantes, que é o proponente desta homenagem. Deixo
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um abraço do nosso Presidente Nacional, Renato Rabelo, que não pôde comparecer,

mas pediu que transmitíssemos ao Presidente,  Dinis  Pinheiro,  e a V.  Exa.  a  sua

homenagem. A nossa Deputada Federal Jô Moraes pediu que representássemos o

PCdoB, pois está em Brasília, com uma agenda intensa no Congresso Nacional.

Dessa  maneira,  encerro  as  minhas  palavras,  parabenizando  esse  mais  novo

cidadão mineiro, que tem diante de si grandes desafios nacionais e que, com sua

habilidade e competência, tem tão bem conduzido o Brasil, de forma exitosa, rumo à

Copa  do  Mundo  e  às  Olimpíadas.  Um  grande  abraço.  Parabéns,  Ministro  Aldo

Rebelo.

O Sr. Presidente - Dizia que tínhamos algo em comum. Tínhamos também alguns

amigos em comum, como o companheiro e amigo, ex-Vereador, Deputado Federal e

sempre um vermelhão, ligado ao Aldo, que é o companheiro Sérgio Miranda, que já

não está entre nós.

Farei um apelo ao Ministro: nós, que temos clubes formadores, temos de fazer uma

mudança nas leis existentes. Se não fizermos, acabaremos com os clubes e ficarão

só  os  empresários.  Nós,  que  temos  clubes  formadores  em  todo  o  Brasil,  não

aguentamos mais. O Ministro me dizia: “Vamos virar uma África, se continuar desse

jeito; vamos mexer”. Lá existem jogadores, mas não existe clube de futebol. Hoje os

jovens são formados, jogam bola na África, são pinçados por empresários e levados

para  a  Europa.  Se  o  Brasil  continuar  do  jeito  que  está,  perderemos  os  clubes

formadores.

Todos viram que ele ficou meio mal-humorado agora, porque temos uma coisa em

comum: eu torço pelo América e ele pelo Palmeiras. E o Palmeiras acaba de perder o

jogo também.

Passo a palavra agora ao Deputado Mário Henrique Caixa, também do partido do

Ministro e torcedor atleticano. O pessoal me perguntava se só um americano falaria.

Não, daremos uma chance de falar  a um atleticano, que é também um Deputado

desportista que está na Casa hoje.

Palavras do Deputado Mário Henrique Caixa

Boa  noite,  senhoras  e  senhores;  boa  noite,  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,

Presidente; boa noite, Aldo Rebelo, Ministro do Esporte. Não poderia, Ministro, deixar
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de falar com V. Exa. Sou nesta Casa representante do PCdoB, nosso partido, e, como

V. Exa.,  também sou jornalista. Na Rádio Itatiaia narro jogos do Atlético; por isso,

nosso querido Deputado Alencarzinho fez essa citação.

Quero dizer também a V. Exa. que hoje assumi na Casa a Vice-Presidência da

Comissão Extraordinária da Copa do Mundo. Gostaria que V. Exa. contasse conosco,

com essa Comissão, para realizarmos uma Copa do Mundo que fique na história do

futebol mundial. Muito obrigado e boa noite.

O Sr. Presidente - Encerrando agora, passaremos a palavra ao Deputado Lafayette

de Andrada, representando o Deputado Dinis Pinheiro, que é atleticano. Como gosto

muito do Deputado Dinis Pinheiro, tenho que colocar um cruzeirense. O Deputado

Lafayette de Andrada fará a saudação da Casa.

Palavras do Deputado Lafayette de Andrada

Exmos. Srs. Deputado Alencar da Silveira Jr., Presidente; Aldo Rebelo, Ministro do

Esporte; Deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que deu origem à

concessão do título; Tiago Lacerda, Secretário Extraordinário da Copa do Mundo, que

nesta  solenidade  representa  Antonio  Anastasia,  Governador  do  Estado  de  Minas

Gerais; Bruno Miranda, Secretário Municipal de Esporte e Lazer, que representa hoje

Marcio  Lacerda,  Prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Deputado  Federal  Carlos

Melles,  Secretário  de  Transportes  e  Obras  Públicas;  Vereador  Gílson  Reis,  que

representa a Câmara Municipal de Belo Horizonte; Carlin Moura, Prefeito Municipal

de Contagem, nosso colega e ex-Deputado, também do PCdoB; Paulo Piau, Prefeito

Municipal  de  Uberaba,  ex-Deputado  Estadual  e  Federal;  Wadson  Ribeiro,

representando  aqui  o  Renato  Rabelo,  Presidente  Nacional  do  PCdoB;  Sras.

Deputadas; Srs. Deputados; senhoras e senhores, boa noite.

Sr.  Ministro  Aldo  Rebelo,  coube  a  mim  a  honrosa  missão  de,  em  nome  do

Presidente  da  Assembleia  Legislativa,  fazer  a  saudação  final  a  V.  Exa.  neste

momento  histórico  em  que  o  povo  de  Minas,  por  meio  de  seus  representantes,

concedeu-lhe  o  título  de  Cidadão  Honorário  de  Minas  Gerais  por  iniciativa  do

Deputado Antônio Carlos Arantes.

Sinal de apreço, respeito e determinação, o Título de Cidadão Honorário de Minas

Gerais é concedido àqueles que, por suas ações e ideais, têm lutado pela integração,



443
____________________________________________________________________________

pelo  desenvolvimento  da  Nação,  pelo  aperfeiçoamento  da  democracia  e  pela

consecução dos direitos e garantias sociais. É, portanto, com enorme satisfação, que

participo  desta  cerimônia  de  entrega  desse  título  ao  ilustre  Ministro  de  Estado,

Deputado Federal Aldo Rebelo. A credibilidade, a serenidade, a discrição, o espírito

cívico,  a capacidade de articulação desse hábil  homem público já seriam motivos

suficientes para que o povo de Minas lhe prestasse essa homenagem, oferecendo-lhe

um  lugar  especial  na  comunidade  mineira;  todavia,  o  Ministro  Aldo  Rebelo,  além

dessas inegáveis qualidades, tem primado, desde a mais tenra juventude, por uma

atuação notável, norteada sempre pelo respeito ao pluralismo, ao amor ao debate, à

busca da igualdade social, do equilíbrio das forças democráticas, tornando-se um dos

políticos mais conceituados do País. Natural de Viçosa, Estado de Alagoas, o Ministro

Aldo Rebelo interessou-se por política muito cedo, ainda no colégio, ingressando no

PCdoB  na  década  de  70.  Teve  intensa  participação  no  movimento  estudantil,

chegando a ocupar os cargos de Secretário-Geral e Presidente da União Nacional

dos Estudantes. Foi Vereador na maior cidade do País, São Paulo.

Durante seus cinco mandatos como Deputado Federal, Aldo Rebelo obteve suas

maiores realizações. Avesso a badalações e discursos, conquistou, com sua discrição

e sua postura respeitosa, notável influência entre seus pares, colocando sempre em

primeiro lugar, os interesses do parlamento e do povo brasileiro. Presidiu a Câmara

dos Deputados entre 2005 e 2007, demonstrando sempre sensatez, tranquilidade e

pulso firme em momento difícil que a Casa atravessava, contribuindo assim para a

superação daquele momento. Sua atuação como Líder do PCdoB e Líder do Governo

na Câmara motivaram sua indicação para a Pasta de Ministro-Chefe da Secretaria de

Coordenação Política e Relações Institucionais. Ocupa hoje o posto de Ministro do

Esporte, justamente quando a Pasta ganha maior peso, com a aproximação da Copa

das Confederações de 2013, da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de

2016, enfrentando com responsabilidade os sucessivos desafios associados a esses

eventos.

Dotado  de  invejável  cultura,  é  jornalista  e  escritor.  Sua grande  erudição  e  seu

profundo  conhecimento  das  matérias  que  lhe  são  caras  transparecem  em  seus

pronunciamentos e manifestações públicas, caracterizados pela rara combinação de
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clareza e densidade. Seu nacionalismo e seu engajamento com questões sociais o

levaram a defender, com persistência, as proposições e as políticas em que acredita,

a despeito da polêmica que possam suscitar. Foi assim durante seu trabalho como

relator  da  Comissão  Especial  do  Código  Florestal  Brasileiro  e  da  Lei  de

Biossegurança.

O Ministro  Aldo  Rebelo  é  sobretudo um homem que ama  o  Brasil  e  que sabe

colocar os interesses da Pátria em primeiro lugar,  honrando assim o seu mandato

parlamentar e o povo que o concedeu. Esse amor pela Pátria faz com que defenda

com o mesmo zelo os interesses do povo de São Paulo, que representa na Câmara

dos Deputados, e dos seus conterrâneos de Alagoas, seu Estado natal, e de todos os

brasileiros. Esse mesmo amor também faz com que transite com desenvoltura pelo

campo, por sua valorização e luta com valentia, e pela cidade, recebendo de volta o

carinho e a consideração que dispensa a todos os Estados e regiões do Brasil.

V.  Exa.,  Ministro  Aldo,  citou  em  suas  palavras  algumas  características  da

mineiridade e do povo mineiro: a tranquilidade, a sensatez, o equilíbrio,  o espírito

conciliador, mas a coragem dos que, quando é preciso, fazem. Aldo Rebelo já é, na

essência,  um cidadão mineiro,  um defensor  desses valores muito caros ao nosso

Estado e à nossa gente, que, de modo único, sintetiza a conciliação entre progresso e

tradição, entre ruralidade e cosmopolitismo.

Assim, a cidadania honorária ora concedida é antes apenas a formalização desse

desejo  dos  mineiros  em  ofertar-lhe  nosso  convívio  e  nossa  hospitalidade.  “A sã

política  é  filha  da  moral  e  da  razão”,  dizia  o  Patriarca  da  Independência,  José

Bonifácio de Andrada e Silva. Essa tem sido a sua conduta ao longo da sua vida

pública. Por isso, Ministro Aldo, os brasileiros de Minas Gerais se sentem orgulhosos

em tê-lo como mais  um mineiro, um cidadão de Minas Gerais.  Parabéns e muito

obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de registrar e agradecer a presença dos

Srs.  Jarbas  Correa,  Prefeito  de  Guaxupé;  Marcelo  Pereira,  Baependi;  Francisco

Barão,  Vereador  e  Presidente  do  Sindicato  Rural  de  Baependi;  José  Arantes,

Vereador de Jacuí; De Paula, representando o Sr. Wilson Piazza, Presidente da Agap;

Vítor  Vieira,  Vice-Presidente  do  PCdoB  de  Minas  Gerais;  e  Cláudio  Bosque,
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Presidente do Conselho Estadual de Educação Física.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

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

Deputadas e os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 7, às 14 horas, com a

ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/3/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Hely Tarqüínio, Célio Moreira e Adelmo

Carneiro Leão

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Registro de presença - 2ª

Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Questões de ordem -

Discussão  e  Votação  de  Proposições:  Votação,  em  2º  turno,  Projeto  de  Lei  nº

2.197/2011; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 1º turno, do

Projeto de Lei nº 3.520/2012; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei

nº  3.745/2013;  discursos  dos  Deputados  André  Quintão  e  Rogério  Correia;

encerramento da discussão; votação do projeto; aprovação; declarações de voto -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider

Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão

- Bosco - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho

do Sinttrocel  -  Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -  Deiró Marra -  Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo

Valadares - Hélio  Gomes - Ivair  Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor

Xavier - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças

- Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza
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Lara  -  Mário  Henrique Caixa  -  Marques  Abreu  -  Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac  -

Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tadeu Martins

Leite - Tenente Lúcio - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  20h1min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Neider Moreira, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência registra, com prazer, a presença dos Vereadores

de Santa Rita de Caldas: Srs. José Afonso Dias e Kelib Assis de Carvalho. É com

prazer que estamos recebendo os senhores. Eles estão nas galerias assistindo aos

nossos trabalhos. Estejam à vontade entre nós.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

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

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

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que fez retirar da pauta desta reunião o Projeto

de Resolução nº 3.802/2013, apreciado na ordinária realizada hoje, à tarde.

Questões de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, estou com problemas na minha

conta particular de telefone celular e fui até a operadora. Lá foi constatado que havia

alguns  valores  a  mais.  A  partir  disso,  comecei  a  fazer  um  levantamento  que
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apresentarei  a  esta Casa.  O que  está  acontecendo  hoje,  na telefonia  celular,  Sr.

Presidente,  traz problemas para todos os  brasileiros.  A Câmara Federal  não quis

fazer, a pedido não sei de quem, a CPI do telefone celular. Quero lembrar que hoje há

no Brasil 256 milhões de celulares. Se as companhias errarem e cobrarem em cada

conta R$1,00 a mais, irão faturar mais R$256.000.000,00 por mês. Vejo também um

absurdo:  no Brasil  e  em poucos países -  nesse estudo será constatado isso -,  a

classe mais humilde não possui conta e compra créditos, pagando adiantado e mais

caro do que aqueles que têm conta e pagam depois de 30 dias. Como podemos

aceitar que o telefone pré-pago seja mais caro? Outro levantamento que fiz e vou

apresentar a esta Casa é que a quantidade de antenas, quando havia 80 milhões de

telefones, é a mesma de hoje, quando há 256 milhões. Está na hora de a Assembleia,

o governo federal e todos os Deputados tratarem esse assunto com seriedade. Vou

trazer a esta Casa e apresentar na Comissão de Defesa do Consumidor um colega

Deputado do Rio Grande do Sul que propôs a criação de uma CPI e, por meio da

Unale, está levando a todo o Brasil o que está ocorrendo com a telefonia celular. Só

quero lembrar, Deputado Jayro Lessa, que o erro de R$1,00 é o melhor negócio, pois

gera R$256.000.000,00. E ninguém aqui nunca pensou que, para utilizar o telefone

pré-pago, como fazem a D. Maria e a Ju, que trabalham lá em casa, compra-se à

vista  um  cartão,  e  as  ligações  são realizadas  posteriormente,  e  que  o  Deputado

Alencar da Silveira Jr. paga a conta do seu celular depois de 30 dias, podendo até dar

o cano, parar de pagar a conta. Pago menos do que a Ju, do que o trabalhador que

realmente tem necessidade do serviço. Esta Casa vai ter de começar a pensar nessa

questão.  Sr.  Presidente,  outra  questão  é  o  projeto  das  sacolas  plásticas.  Os

supermercados estão vencendo a batalha, e não se consegue trazer ao Plenário esse

projeto. Vamos apresentar ao Ministério Público um substitutivo, como o que vai ser

feito no ajuste de conduta, e apresentar a este Plenário. Faço um terceiro apelo, Sr.

Presidente, ao Deputado André Quintão, que hoje pediu vista do importante projeto

do fim das comandas nas boates. Gostaria que esse projeto fosse apreciado pelas

comissões com urgência. Para finalizar, Sr. Presidente, está na hora de ser aprovada

a minha proposta de emenda à Constituição, por meio da qual vamos poder acabar

com o 14º e 15º salários dos integrantes de todos os Poderes. A Assembleia de Minas



448
____________________________________________________________________________

saiu na frente. Nós acabamos com isso aqui,  bem como o fez o governo federal.

Vamos apresentar uma proposta de emenda à Constituição acabando com o 14º e

15º salários do Judiciário, do Executivo e dos nossos amigos do Ministério Público. O

Deputado Sargento Rodrigues é o relator da matéria. Tenho certeza de que esta Casa

vai votar favoravelmente a essa proposição. Nós, do Legislativo, acabamos com os

nossos 14º e 15º salários, dando exemplo ao Ministério Público, ao Judiciário e ao

Executivo. E vamos alcançar também as autarquias. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Com a palavra, o Deputado Durval

Ângelo.

O  Deputado  Durval  Ângelo  -  Sr.  Presidente,  Sra.  Deputada,  Srs.  Deputados,

gostaria  de  apresentar  uma  manifestação  de  pesar  pela  morte  do  grande  líder

venezuelano, Cel. Hugo Chávez. Ele faleceu hoje aos 58 anos. Foi eleito Presidente

da Venezuela muito jovem, em 1998, e deu uma grande lição a todos os políticos da

América Latina sobre o protagonismo do povo que ele destacava em suas ações. A

Venezuela está de luto. A América Latina está de luto. E nada mais correto do que

fazermos esse registro nesta Assembleia Legislativa. Há pouco, falei na Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária desta Casa que a postura de Hugo Chaves

mudou a geopolítica da América Latina ao ter uma ação independente e firme e ao ter

enfrentado  o  imperialismo  norte-americano.  Isso  é  inegável.  São  valores  de  um

grande líder, de um corajoso político. Deixamos a nossa solidariedade à família, a

nossa manifestação de pesar a todo o povo venezuelano. Este é o registro a fazer

neste momento.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.197/2011,  do

Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  que  institui  o  projeto  de  prevenção  ao  câncer

Caminhos da Prevenção no âmbito do Programa de Prevenção Primária do Câncer -

Prevpri  -,  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde.  A Comissão  de  Saúde  opina  pela

aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,  aprovado,  em  2º  turno,  o  Projeto  de  Lei  nº

2.197/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.
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Votação,  em 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.520/2012,  do  Deputado Sargento

Rodrigues, que acrescenta inciso ao art. 6º da Lei nº 11.726, de 30/12/94, que dispõe

sobre a política cultural do Estado de Minas Gerais, para incluir os acervos históricos

da Polícia Militar no rol de bens culturais objeto de ações prioritárias na proteção do

patrimônio cultural mineiro. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do

projeto.  A Comissão  de Cultura  opina  pela  aprovação  do projeto.  Em votação,  o

projeto.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Cultura.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.745/2013, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 19.969, de 26/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a contratar

operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -

BNDES.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A

Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em discussão,

o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado André Quintão.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sra.  Deputada,

telespectadores da TV Assembleia, na manhã desta terça-feira, esse projeto chegou

para ser analisado na Comissão de Constituição e Justiça. Quero retratar a nossa

posição no âmbito da Comissão levantando alguns pontos na análise dessa matéria

que considero importantes.

A Assembleia aprovou várias autorizações de empréstimos para que, neste ano de

2013,  o  governo  estadual  pudesse  acertar  recursos  internacionais  e  também

nacionais para investir em programas considerados prioritários. Um destes projetos -

que virou lei  - autorizou o Poder Executivo a contrair junto ao Banco Nacional de

Desenvolvimento Econômico e Social  -  BNDES - um empréstimo no valor  de até

R$2.449.000.000,00  a  serem  aplicados  em  programas  principalmente  de

infraestrutura, particularmente na infraestrutura rodoviária, que responde a um valor

aproximado  de  R$1.980.000.000,00.  Neste  ano,  o  governo  encaminhou  um  novo

projeto  ampliando  a  possibilidade  de  esse  valor  ser  contraído  não  só  junto  ao

BNDES, mas também junto ao Banco do Brasil, portanto, junto ao governo federal.

Gostaria de destacar - e dizer que é a posição que defendo - que essa ampliação

de possibilidade facilitará ao governo do Estado contrair esse empréstimo que será,
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creio eu, majoritariamente aplicado no Programa Caminhos de Minas. Trata-se de um

programa  que  permite  o  asfaltamento  de  trechos  entre  Municípios  que  têm  um

impacto  regional  importante  do  ponto  de  vista  principalmente  microrregional,  com

uma consequência  econômica  fundamental,  pois  se  permite  o  deslocamento  das

pessoas com mais conforto. Principalmente na área da saúde, esse deslocamento se

dará em condições mais favoráveis.

Portanto, consideramos que, se o programa Caminhos de Minas for efetivado com

mais  agilidade,  ele  será  viável.  Em  governo  anterior,  esse  programa  já  foi  até

denominado “Link Faltante”. Depois virou o programa Caminhos de Minas, mas ainda

com pouquíssimos trechos conclusos. Agora, vem esse auxílio do governo federal

através do BNDES - ou parece que a fonte será o Banco do Brasil -, que permitirá

tirar o Caminho de Minas do papel e transformá-lo em realidade.

É bom que se diga isso aqui porque em vários momentos o governo federal está

sendo criticado pelas suas intervenções em Minas Gerais. Então, é importante que o

povo de Minas Gerais saiba que muitas das intervenções do governo do Estado em

Minas  estão  dependendo ou  estão  sendo  realizadas  em parceria  com o  governo

federal. Sabemos que é empréstimo, que não é feito a fundo perdido. Trata-se de um

dinheiro  que  está  sendo  disponibilizado  pelo  governo  federal.  Ora,  será  que  é

importante  o  governo  federal  disponibilizar  esse  dinheiro?  Sim.  Aliás,  quando  o

governo  federal  disponibiliza  esse  conjunto  de  recursos  para  a  infraestrutura

rodoviária, ou seja, para a melhoria, ampliação e implantação de novos aeroportos

que possam fortalecer a aviação regional, isso está dentro de uma lógica do governo

federal  de apoiar  Estados e Municípios  nas obras necessárias  de infraestrutura e

logística,  gerando condições de alavancar  o  processo de crescimento  econômico,

gerando  emprego  e  fazendo  frente  aos  reflexos  da  grave  crise  econômica

internacional que assola a todos, particularmente a Europa.

Então, quero, em primeiro lugar, fazer esse resgate, porque consideramos que essa

postura do governo federal, de disponibilizar e induzir o investimento estadual, integra

uma política econômica exitosa.  Portanto,  na  própria  Comissão de Constituição e

Justiça,  votamos  favoravelmente  ao  projeto  dentro  dessa  perspectiva:  o  governo

federal disponibiliza linhas de financiamento para Estados e Municípios, e aqui em
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Minas esse projeto adéqua uma autorização legislativa anterior às possibilidades de

se acessar esse recurso no órgão de fomento, que é o Banco do Brasil.

Concedo aparte ao Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado  Lafayette  de  Andrada (em aparte)  -  Deputado  André  Quintão,  não

gastarei mais do que 1 minuto do seu tempo. Eu gostaria de fazer um esclarecimento

sobre  um  assunto  que  V.  Exa.  já  iniciou.  Esse  empréstimo,  na  verdade,  já  foi

aprovado  pela  Assembleia  Legislativa  no  ano  passado,  depois  de  exaustivos  e

profundos debates, aliás, de ordem técnica. A Assembleia já autorizou o empréstimo.

Fazendo o resgate feito por V. Exa., esse empréstimo é um recurso que o governo

federal está disponibilizando para todos os Estados para minimizar os impactos da

crise internacional. Esta é a grande verdade: é o governo federal injetando recursos

em  todos  os  Estados  -  não  só  em  Minas  Gerais  -  para  obras  pesadas,  de

infraestrutura, com o objetivo de aquecer a economia, para que o Brasil sofra menos

os  impactos  da  crise  internacional.  Nessa  perspectiva,  a  Assembleia  Legislativa

autorizou esse empréstimo no final do ano passado. E o governo federal, por razões

técnicas que competem a ele, decidiu que o empréstimo, que anteriormente seria

feito apenas pelo BNDES, poderia ser feito também pelo Banco do Brasil. É apenas

essa cláusula que estamos aqui alterando; é necessário, a legislação determina que

assim o seja.

Portanto, o que estamos votando aqui não é um novo empréstimo, não estamos

pedindo mais recursos, o governo de Minas não está pedindo dinheiro nem o governo

federal está disponibilizando mais recursos. Os recursos são os mesmos que foram

disponibilizados  o  ano  passado:  mudou  apenas  o  órgão  que  os  estará

disponibilizando - antes, somente o BNDES, e agora será também o Banco do Brasil.

Como bem lembrado por V. Exa., os objetivos daquele empréstimo aprovado estão

mantidos:  são principalmente obras de infraestrutura de calçamento -  o Programa

Caminhos de Minas -, mas também recursos para segurança pública e outras áreas

da infraestrutura. Ou seja, não se modifica o objeto, não se modificam os valores:

apenas  se  autoriza  que  o  Banco  do  Brasil  também  seja  um  dos  órgãos  que  irá

emprestar esse recurso.

Muito obrigado, Deputado André Quintão, pelo aparte para que eu pudesse fazer
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esse esclarecimento. Conclamamos os pares a que votem favoravelmente.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Agradeço  ao  Deputado  Lafayette  de  Andrada.

Concedo aparte ao Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)  -  Muito obrigado,  Deputado André

Quintão.  Parabenizo-o  pela  manifestação  de  V.  Exa.  feita  hoje,  pela  manhã,  na

Comissão de Constituição e  Justiça,  com  a  aprovação desse projeto  que vem  a

Plenário.  Realmente é importante a manifestação de V.  Exa.,  como também a do

Deputado Lafayette de Andrada, dada a necessidade de se fazerem ainda alguns

trechos do Caminhos de Minas. V. Exa., pela manhã, na nossa Comissão, citou vários

trechos que estão ainda aguardando a liberação, como ocorre também no meu Sul de

Minas,  onde  vários  trechos  aguardam  a  formatação  e  a  concretização  desse

empréstimo, agora de competência do Banco do Brasil, conforme bem assinalou o

Deputado Lafayette de Andrada e V. Exa.

De  qualquer  maneira,  estamos  vivendo  um  momento  importante  para  a  nossa

Assembleia, para o nosso Estado e principalmente para as nossas regiões, que ainda

aguardam  pavimentação  asfáltica,  iniciada  pelo  governo  Aécio  e  agora  em

andamento no governo Anastasia. Inicialmente eram 224 trechos, e hoje mais de 50%

já  foram  feitos,  também  com  a  participação  da  Assembleia,  com  empréstimo.

Consequentemente,  com  esse empréstimo proveniente  da  lei  de  2011,  podem-se

ratificar e apressar obras nos nossos trechos rodoviários. Parabéns a V. Exa. e muito

obrigado.

O Deputado André Quintão* - Obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Eu gostaria,

ainda neste capítulo específico da destinação do Programa Caminhos de Minas, de

dizer que é necessário maior agilidade por parte do governo estadual na execução

desse Programa.

Estamos  acompanhando  as  audiências  de  prestação  de  contas  da  Assembleia

Legislativa, e, em todas as regiões, há uma grande expectativa por trechos que estão,

em tese, incluídos no Programa Caminhos de Minas, mas ainda não saíram do papel.

Nas audiências de Barbacena e Juiz de Fora, região Central e Zona da Mata, vários

deles foram reivindicados, e, da mesma maneira, no Rio Doce. No Jequitinhonha, há

vários  trechos  há  muito  sendo  aguardados,  mas  projetos  executivos  não  foram
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sequer licitados.

Menciono sempre um exemplar, que é o trecho que liga o Distrito de Ijicatu, em

José Gonçalves de Minas, ao Município de Virgem da Lapa. Esse trecho conclui uma

ligação de Diamantina  até Araçuaí,  Itaobim,  Almenara e,  posteriormente,  Salto  da

Divisa  e Porto  Seguro.  É a chamada Rota  do  Descobrimento,  com 39km. Se  se

acelera, como podemos e devemos, a obra da BR-367, fica concluso o sonho do

saudoso ex-Presidente Juscelino Kubitschek, que é o asfaltamento completo da Rota

do Descobrimento. Isso tem um peso muito grande. O Deputado Luiz Henrique, hoje,

mencionou isto: às vezes, um paciente que poderia sair de uma cidade próxima de

Diamantina  e  receber  atendimento  lá  é  obrigado  a  caminhar  o  dobro  da

quilometragem para ser atendido em Teófilo Otôni, porque faltam 39km. Esperávamos

que, com a implantação da Usina de Irapé, esse asfaltamento fosse concluído, mas

não.

No Mucuri,  por  exemplo,  a  ligação de  Pavão a  Carlos  Chagas,  que  causa um

grande  impacto  na  microrregião  de  Nanuque,  é  muito  importante,  assim  como a

ligação de Novo Cruzeiro a Araçuaí, também muito importante. E ainda poderíamos

citar  no  Norte  de  Minas  inúmeros  trechos  que  podem  ser  contemplados  pelo

Caminhos de Minas, como o de Umburatiba, passando pela Vila Gabriel Passos até a

cidade de Nanuque.

Enfim, são vários os trechos, e é o governo federal, com essa disponibilização do

empréstimo,  que poderá  facilitar  ao  Estado  tirar  o  Caminhos  de  Minas  do papel.

Nesse aspecto, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, temos de fazer, no mínimo, justiça.

O ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso chamou a Presidenta Dilma de ingrata.

Acho que foi um equívoco, talvez um momento de palanque pré-eleitoral, porque o

governo federal tem agido com republicanismo quanto ao Estado de Minas Gerais.

Aliás,  a  maior  prova  disso  será  dada  nesta  noite,  em  que  vamos  viabilizar  um

empréstimo junto ao governo federal para um importante projeto - repito -, que é o

Programa Caminhos de Minas. Nenhum de nós, Deputado ou Deputada, vai querer

inviabilizar ou atrapalhar ações que beneficiem o povo de Minas Gerais.

Concluo, para agilizar esta sessão, dizendo o seguinte: estamos discutindo muito a

dívida de Minas. É bom lembrar que ela foi contraída em governos passados, do ex-
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Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso.  A dívida  contraída  hoje  com  o  governo

federal, o governo Dilma, é a dívida boa, é a dívida para investimento, é a dívida para

estrada, é a dívida para saneamento, é a dívida para gerar empregos, é a dívida para

estimular  o  crescimento  do  País.  Temos  de  fazer  essa  diferenciação,  porque  o

cidadão pode perguntar: “Uai, o Estado está endividado e ainda se vai firmar mais

dívida?”. Não, essa é a dívida em condições generosas; é a dívida que o governo

federal está ofertando aos Estados para ampliar o crescimento econômico do País. E

faço este registro: é empréstimo, não é a fundo perdido - digo isso para não haver

nenhum mal-entendido: é com prazo de carência longo e com juros baixíssimos.

Então, votamos na Comissão de Constituição e Justiça e esperamos que com essa

atitude da Assembleia o Programa Caminhos de Minas saia do papel. Quando forem

lançar pedra inaugural, cortar fita, fazer propaganda, que seja lembrado em nome da

justiça que esta Assembleia autorizou empréstimo, que a Presidenta Dilma abriu essa

fonte  de  financiamento.  Que  os  convites  cheguem  para  todos  os  Deputados  e

Deputadas. Se o ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, Deputado Mosconi, for

convidado para falar  no palanque, que não chame a Presidenta Dilma de ingrata,

porque sabemos que essa é uma ação republicana, de parceria dos governos federal

e estadual.

Ia concluir, mas não vou fazê-lo antes de conceder aparte ao Deputado Bonifácio

Mourão, Líder do Governo.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Agradeço muito a V. Exa. sua habitual

sensibilidade e prática da democracia. Gostaria de lembrar-lhe algo. V. Exa. disse que

a dívida do Estado foi contraída no governo do PSDB, especificamente no governo de

Fernando Henrique, mas não foi bem isso, Deputado André Quintão. Em 1997, V.

Exa. sabe disso, foi elaborada a Lei nº 9.496, exatamente em virtude da dívida que já

vinha desde a década de 60. De 1994 a 1997, a dívida de Minas cresceu 124%,

época de inflação exagerada. O que aconteceu? Nos tempos de Itamar Franco e de

Fernando Henrique Cardoso, quando Ministro da Fazenda, V. Exa. sabe muito bem

disso, era necessário conter a inflação com o Plano Real. Para isso, foi necessário

elevar  os  juros  para valer.  Ao se fazer  isso,  os  Estados que viviam do chamado

imposto inflacionário,  que aplicavam o seu dinheiro,  às  vezes  atrasavam os seus
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pagamentos em virtude dos rendimentos, com a contenção da inflação e a elevação

dos juros, passaram a dever um absurdo, e não havia a menor condição de pagar.

Essa era  a  grande verdade.  Fernando  Henrique  veio  com  a  Lei  nº  9.496  e  deu

condições aos Estados de negociarem as suas dívidas naquela época. Mas não foi

apenas Minas Gerais quem negociou: quase todos os Estados fizeram isso. Apenas

Tocantins  e  Amapá  não  tinham  dívida  com  a  União  naquela  época.  Os  juros

praticados eram de 18% ao ano. O contrato realizado com os Estados era com juros

entre 6% e 9%. Vale dizer que o governo subsidiou bastante os Estados naquela

época. Isso tudo está absolutamente documentado. Temos de discutir essas questões

na Comissão da Dívida Pública e nos diversos Estados.

No  último  final  de  semana,  representando  o  nosso  Presidente  Deputado  Dinis

Pinheiro, testemunhamos todos os Estados presenciarem isso. Então, quando se fala

que a dívida veio do PSDB, comete-se uma injustiça. Não é isso. Na época, corrigiu-

se essa situação, manteve-se o Plano Real, senão esse Plano também iria naufragar.

Então, a meu ver, essa correção é necessária. Não é bem uma herança do PSDB,

mas uma herança que vem de 1960, em que o governo do PSDB ajudou muito com

as providências tomadas em 1997. A própria Presidenta Dilma Rousseff reconhece

isso.

O Deputado André Quintão* - Respeito e agradeço o aparte, Deputado Bonifácio

Mourão. Mas, para não alongar muito, Deputado, quero dizer que, entre os Estados

que tiveram esse pacote de renegociação, parece que Minas não teve condições tão

favoráveis quanto outros Estados. Não sei se o ex-Presidente não gostava do Estado

ou do ex-Governador. Posso garantir a V. Exa. que, antes do governo Azeredo, o PT

não integrou nenhum governo;  portanto,  estamos muito à vontade para dizer  que

essa não foi uma dívida contraída com a caneta de nenhum petista, seja no governo

estadual, que a contraiu, seja no governo federal, que concedeu a juros extorsivos.

Não  vou  polemizar,  até  porque  ouviremos  o  Deputado  Paulo  Guedes,  que  me

solicitou um aparte. Depois, concederei aparte ao Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Primeiro, quero parabenizá-lo, Deputado

André Quintão, pela clareza do seu depoimento, da sua fala. Quero dizer que, se

fôssemos seguir o raciocínio do Mourão, chegaríamos à conclusão de que, naquela
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época, como ele mesmo declarou, os juros eram mais de 18% ao ano no Brasil, e

Fernando Henrique quis fazer uma gracinha ao negociar a dívida de Minas com juros

de  9%.  Isso  nos  faz  constatar,  André  Quintão,  uma  triste  realidade:  Fernando

Henrique Cardoso jamais esperou que, no nosso governo, os juros fossem cair tanto

como caíram.  Ou seja,  ele  achou  que  estava  fazendo  um  favor  a  Minas  Gerais

cobrando juros de 7% ou 9%. E com esse presente de grego que ele deu a Minas, ele

e o Deputado Eduardo Azeredo acabaram quebrando o Estado. E hoje, para tudo que

precisa fazer, o Estado necessita recorrer a novos empréstimos com outras taxas,

claro, não essas da época de Fernando Henrique Cardoso, não essas da época em

que o Brasil vivia com um pires na mão junto ao FMI. Quero, André, parabenizá-lo,

por apresentar tão claramente essa relação republicana que a Presidenta Dilma tem

tido com todos os Estados brasileiros, com Minas Gerais. Podemos comemorar.

Eu vou votar especialmente a favor do projeto, porque entendo que essas obras

são importantes para Minas Gerais. O programa vai asfaltar  estradas importantes.

Espero  que as estradas  do Norte  de  Minas  estejam incluídas nesse pacote.  Não

espero que o Governador faça como fez na semana passada com o Norte de Minas:

pela terceira vez seguida, um montes-clarense, um norte-mineiro, vem em primeiro

lugar da lista tríplice, mas o Governador indica o terceiro nome da lista. Com isso,

parece que ele não gosta da minha região. Espero que, no Caminhos de Minas, as

obras da minha região sejam contempladas, como exemplo, a BR-135, estrada que

liga Manga a Miravânia;  aquele  trecho tão esperado de Porteirinha a Riacho dos

Machados, encurtando o caminho para Salinas, que é muito importante; a conclusão

de um trecho que o Estado começou mas não terminou, uma obra de Coração de

Jesus a Brasília de Minas, e há um trecho de 500m de estrada para o Distrito de

Ponte dos Ciganos, que ele possa ser feito também; a conclusão daquela obra já

começada de São Romão a São Francisco; e de São Francisco a Januária, fazendo

uma estrada margeando o Rio São Francisco, que é muito importante; a conclusão

daquele trecho que vai encurtar o caminho da produção para Brasília, que é o trecho

entre Pintópolis, Urucuia e de Urucuia a Arinos. Vamos diminuir, André, em 300km a

distância até Brasília para escoar a produção do Projeto Jaíba.

Espero que o Governador entenda esse gesto que fazemos aqui hoje de apoio ao
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projeto. E mais do que isso: entenda que o governo federal tem feito a sua parte, não

tem deixado faltar  recursos para as obras. Se não fossem essas autorizações do

governo federal para que Minas pudesse fazer esses empréstimos através do BNDES

e do Banco do Brasil, fomentando essas obras importantes para o Estado, ficaríamos

anos e anos sem ver obras aqui, porque literalmente Aécio conseguiu quebrar Minas

Gerais. Você colocou a questão de forma muito clara.

É importante que nesse pacote de obras do Caminhos de Minas o Estado assuma

algumas obras que o governo federal delega. Por exemplo, relembro aqui que no

apagar das luzes de 2002, no final do governo de Fernando Henrique, quando Aécio

havia acabado de ser eleito Governador de Minas, eles estadualizaram uma série de

rodovias  federais.  Na  época,  vieram  oitocentos  e  poucos  milhões  para  o  Estado

assumir essas rodovias, entre as quais incluía-se a 135, onde não colocaram R$0,01.

(Agora, o governo federal está fazendo a rodovia de Manga para Montalvânia.) Entre

elas estava a 367, que liga Diamantina a Porto Seguro. Eles também não colocaram

R$0,01. Entre elas estava a 479, de Chapada Gaúcha a Januária, que até hoje está

lá, com os buracos, sem o investimento de um tostão. Seria importante também que o

governo,  nesse  pacote  de  obras,  contemplasse,  por  exemplo,  a  479,  que  está

delegada ao Estado nesse  pacote  do  Caminhos  de  Minas,  que é  uma forma de

alavancar os investimentos naquela região do norte do Estado de Minas Gerais.

Então, agradeço o aparte que você me concedeu para deixar bem clara a nossa

posição.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Pois bem, Deputado André. Talvez nesse

nosso  debate  esteja  faltando  um  complemento  que  é  uma informação  das  mais

importantes. Não estamos autorizando empréstimo. O empréstimo já foi autorizado

em projeto anterior. O que estamos fazendo tão somente nesta Casa, no dia de hoje,

é acrescentar a figura do Banco do Brasil como um dos agentes que poderá também,

ao lado do BNDES, conceder esse empréstimo a Minas Gerais.  O valor não está

sendo aumentado. Mas acho que tem de ficar muito claro que o empréstimo só se

torna possível a partir de quando o agente vê credibilidade em quem o está tomando.

E Minas Gerais está organizada de forma que agências do exterior indicam o Estado

de  Minas  Gerais  como um  dos  Estados  -  talvez mais  do  que  países  -  que têm
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capacidade  de  investimento  com  tranquilidade  e  segurança.  Por  isso  Minas  está

conseguindo com seus feitos, com sua administração, chegar ao recurso que está

sendo liberado em Brasília. Agora, o Deputado Paulo Guedes nos fala como o Brasil

que  hoje  dá  certo  foi  construído  de  2003  para  cá.  A estabilidade  da  moeda,  a

condição de novos empréstimos com juros  menores só foi  possível  porque ainda

estamos vivenciando o Plano Real, que não é da atual gestão que governa o Brasil, é

da gestão anterior, que, a todo instante tentam esconder e denegrir. Então, o Brasil de

hoje que dá certo, o Brasil de hoje que tem caminhado a passos largos, que tem nos

causado algumas preocupações, é, sim, fruto do trabalho do Presidente Fernando

Henrique Cardoso, assim como do Presidente Itamar Franco. São inegáveis essas

participações. E se formos discutir quais partidos apoiaram o Brasil de hoje para que

desse certo, talvez o Deputado Paulo Guedes pudesse dizer que realmente o partido

do Deputado não ajudou naquelas votações relacionadas à estabilidade da moeda,

do  Plano  Real.  Então,  não  podemos  esquecer  o  passado.  O  presente  é  muito

importante, mas o passado não pode ser relegado a segundo plano, quando ainda se

tenta desconstruir a imagem de um homem da estirpe e da qualidade de Fernando

Henrique.  O  Presidente  esteve  em  Minas  Gerais  e,  realmente,  é  uma  figura

respeitada;  e  nós,  nesta  Casa,  reverenciamos  o  nome  daquele  graças  ao  qual

podemos agora colher  os empréstimos. Então, agradeço o aparte,  só para deixar

clara essa parte da história, que não pode ficar obscura.

O  Deputado  André  Quintão*  -  O  tempo  se  esgotou,  Deputado.  Vou  pedir  30

segundos, até porque fui muito generoso nos apartes.

Presidente, o Deputado Alencar da Silveira Jr. quer fazer um aparte, mas o meu

tempo já se esgotou. Entretanto, vou pedir mais 30 segundos até porque fui muito

generoso nos apartes, apenas para reiterar que, com a ajuda do governo federal, o

Programa Caminhos de Minas poderá ser intensificado, já que isso é importante para

Minas Gerais.

A Oposição em Minas é  diferente da Oposição que a Presidenta Dilma tem no

Congresso Nacional.  Quando algo  é  de  interesse do  Estado  de  Minas  Gerais,  a

Oposição não atrapalha, diferentemente da Oposição no Congresso Nacional. Espero

que isso seja lembrado quando as inaugurações e realizações se efetivarem e que a
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Presidenta Dilma não seja novamente chamada de ingrata.

Concluo  dizendo  que  o  ex-Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso,  como cabo

eleitoral, é ótimo para nós, por isso esperamos que ele continue sempre vindo até

aqui para atacar a Presidenta Dilma. A presença dele como cabo eleitoral só ajuda o

nosso partido em Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado  Rogério  Correia*  -  Deputado Alencar  da  Silveira  Jr.,  só  se for  por

apenas 1 minuto, porque realmente tenho muito o que dizer. Pois não, Deputado. V.

Exa. tem 1 minuto para fazer o seu aparte.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)  - O governo de Minas não tinha

necessidade  de  pedir  empréstimo.  Depois  quero  que  V.  Exa.  fale  sobre  isso.

Tínhamos resolvido a nossa situação, e o telespectador da TV Assembleia, que eu

criei nesta Casa há 17 anos, é testemunha disso. Nós estamos tentando renegociar a

dívida.  Não tínhamos necessidade nenhuma de pegar  empréstimo para  cuidar  da

saúde. O Governador Anastasia não tinha necessidade de pedir dinheiro para fazer

asfalto ou para fazer o social para melhorar Minas Gerais. O problema é simples de

se resolver. Basta a Presidenta Dilma baixar os juros que pagamos. É simples, mas

só o PT não entende isso. É só o PT que não vê que a caneta da Dilma resolve.

Minas Gerais ficará sem pegar empréstimo nos próximos 20, 30 anos. Basta devolver

o dinheiro que pagamos por mês, Deputado Rogério Correia.

Agradeço o aparte a  V.  Exa.  e gostaria  de lhe fazer  um apelo como Deputado

petista, como Deputado da Dilma e como eleitor da Dilma. Eu também fui eleitor da

Dilma. Como partido da base de governo da Presidente Dilma, gostaria que V. Exa.

fizesse este apelo: “Dilma, devolve o dinheiro que os meninos de Minas Gerais estão

pagando para que o Anastasia não precise pegar esse empréstimo”. O telespectador

da TV Assembleia não é bobo e está vendo isso. Estamos numa campanha nacional,

que começou em Minas e se espalhou pelo Brasil inteiro. Assinamos o Mais Saúde.

Concluindo, com o dinheiro que pagamos de juros não precisamos tomar empréstimo.

Obrigado.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Obrigado,  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.

Presidente,  Deputados  e  Deputadas,  vou  fazer  a  discussão  desse  projeto  que



460
____________________________________________________________________________

viabiliza mais um empréstimo para o governo de Minas, mas antes gostaria de dar

uma boa notícia aos Deputados e Deputadas e em especial ao povo mineiro. Acabei

de confirmar a vinda do eterno Presidente Lula a Minas Gerais, no dia 15 de abril,

para receber o Título de Cidadão Honorário, como esta Casa sugeriu ao Governador

Anastasia e que ele vai oferecer ao Presidente Lula. Então, o Presidente Lula, nosso

eterno Presidente, estará aqui no dia 15 de abril  para receber o título de cidadão

mineiro, uma honraria que certamente o nosso Presidente merece e virá receber. A

vinda do Presidente Lula está confirmada para o dia 15 de abril,  às 19 horas, na

Assembleia Legislativa. É o mínimo que o povo mineiro pode fazer por esse grande e

eterno Presidente que tanto bem fez pelo nosso país.

A década de Lula e Dilma já é conhecida como a década da inclusão social, e isso

não  é  pouca  coisa.  Então  eu  agradeço  à  imensa  maioria  dos  Deputados  que

aprovaram a concessão do título de Cidadão Honorário, que ocorrerá numa reunião

especial desta Casa, convocada para que o Presidente receba essa honraria. Essa é

a notícia boa.

O  Deputado  Durval  Ângelo  já  fez  aqui  uma  homenagem  ao  Presidente  Hugo

Chaves, que deixa saudades, pelo seu falecimento. Ele é muito amado pelo povo da

Venezuela. Queria também fazer essa homenagem pessoal a esse grande Presidente

venezuelano, presidente dos pobres, que fez muito por aquele país e nos deixou hoje.

Sr. Presidente, em relação ao projeto de empréstimo, queria dizer que sei que este

projeto que estamos votando hoje não trata de empréstimo novo. Já foi aprovado

nesta Casa um empréstimo, neste caso, de pouco mais de R$2.000.000.000,00, e foi

feita agora uma solicitação para que, ao invés do recurso vir do BNDES, ele venha do

Banco do Brasil. O projeto trata disso. Mas traz à tona, novamente, a discussão sobre

empréstimo, e é sobre isso que vou falar.

No  governo  Anastasia,  apenas  nesses  dois  anos,  R$9.500.000.000,00

correspondem a pedido de empréstimo. Deputado Adelmo, Minas Gerais passa a ser

o  segundo  Estado  mais  endividado do Brasil.  Não há,  portanto,  parâmetros  para

medir  o grau de política que tem sido aqui implementada. Chegamos quase a ter

R$100.000.000.000,00 em dívida.  A Assembleia  Legislativa  já  fez campanha para

diminuir os juros da dívida, aqueles juros cobrados por Fernando Henrique e Azeredo,



461
____________________________________________________________________________

de  forma  exorbitante,  e  Azeredo  aceitou  essa  dívida.  Até  hoje,  a  Assembleia

Legislativa diz que o Estado está endividado,  não tem condições de pagar o que

deve. O Estado está quebrado, e é preciso diminuir o valor dos juros da dívida. Mas o

Estado recorre a mais endividamento. Um Estado quebrado, que não tem condições

de pagar os juros da dívida, pede mais empréstimo, chegando a R$9.500.000.000,00,

e vamos chegar a quase R$100.000.000.000,00 de dívida. Minas Gerais vive disso:

vive de pedir dinheiro emprestado para o próximo governo pagar. Minas só faz isso

ultimamente.  Todos  os  projetos  importantes  que  vêm  do  governo  são  para

endividamento.  Não  há  planejamento  de  desenvolvimento  real  no  Estado.  As

empresas estão saindo de Minas. Vou demonstrar isso. A política é pedir  dinheiro

emprestado para pagar a partir de 2015. Um Estado que sequer consegue investir

25% em educação. Está investindo menos de 25% na educação, e ainda tem um

Tribunal de Contas que passa a mão na cabeça do Governador e diz que não tem

problema,  aqui  em  Minas  está  tudo  dominado.  Tudo  aqui  tem  por  objetivo  a

campanha do Senador Aécio Neves em 2014, então, tudo pode. Tudo que está aqui

está dominado. A imprensa não diz nada. Tudo pode ser feito aqui. Inclusive, pedir

empréstimo de forma irresponsável.

Ora, esse discurso farisaico de dizer que se existe recurso do governo federal para

Minas é porque Minas pode fazer empréstimo não é verdade. É um discurso para

quem quer enganar aqueles que não têm neurônios. Se nosso Estado tem um pacote

de investimentos no Brasil, ele foi criado para que haja desenvolvimento em nosso

país.  Mas  isso  não  significa  que,  havendo  o  recurso  para  investimento,  qualquer

Estado esteja apto a contrair empréstimo. Por isso, existem as Casas Legislativas

estaduais e o governo do Estado para examinar se o empréstimo é ou não viável, se

é bom ou não para o Estado. No caso de Minas Gerais, fazer mais dívidas, para não

ter capacidade de investimento, não é a melhor política.

Quero trazer aos Deputados alguns dados, que não são meus. Aliás, usarei dados

do  governo  do  Estado.  Esse  dado  é  importante  para  os  telespectadores  da  TV

Assembleia, que o Deputado Alencar da Silveira Jr. criou e que nos dá a oportunidade

de falar ao nosso cidadão e à nossa cidadã mineira. Agora, Deputado Alencar, a TV

Assembleia já está em canal aberto para a Região Metropolitana e para o interior do
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Estado. Esse dado é da Fundação João Pinheiro e do IBGE. Variação real do PIB,

produto interno bruto. Esse dado foi publicado na revista “Mercado Comum”, então,

não é nenhuma revista petista, não é nenhuma revista de esquerda e também não é

de nenhum instituto de esquerda ou do PT.

São dados da Fundação João Pinheiro, ligada ao governo do Estado e ao IBGE.

Em relação ao Produto Interno Bruto - PIB -, sabem que lugar Minas Gerais ocupa? É

o 22º Estado do País. Lembram-se daquela história de que o PIB de Minas cresce

mais  que  o  do  Brasil?  Isso  não  é  verdade,  telespectadores,  mas  fantasia  da

propaganda da televisão. A Fundação João Pinheiro detectou isso. Minas é o 22º

Estado em termos de crescimento, ficando atrás do Brasil. Esses dados são relativos

ao PIB de 2003 a 2010. A média anual do Brasil foi  de 4,6%; de Minas, 4,3%. O

acumulado do Brasil foi de 37,1%; de Minas, 34,7%. Repito: são dados da Fundação

João Pinheiro. Alguns Estados estão muito à frente do Brasil, de maneira justificada;

outros  representam  uma  tristeza  para  nós.  Tocantins  possui  média  de  8,3%;

Rondônia,  7,3%;  Acre,  7,1%;  Amapá,  6,9%.  Alguns  Estados  do  Norte  tiveram

desenvolvimento acelerado; alguns do Nordeste brasileiro estão à frente, bem como

São Paulo  e  Paraná.  Estão  atrás  apenas  Alagoas,  Rio  Grande do Norte,  Rio  de

Janeiro  e  Rio  Grande  do  Sul.  Minas  Gerais  está  em  22º  lugar.  Aquela  “história”

contada pelo governo de que o nosso PIB é maior que o do Brasil é desmentida pela

Fundação João Pinheiro, do governo do Estado. Imprensa mineira, aí está a verdade.

O PIB de Minas é pequeno, não há política de investimento do governo de Minas. É

só  exportar  minério  e  fazer  empréstimo.  Aécio  faliu  Minas.  Lembrem-se  disso.

Adelmo, a única hipótese é fazer mais empréstimo, endividar o Estado, começar a

pagar em 2015, e a Assembleia começar a reclamar que Minas está endividada, que

não tem dinheiro para pagar e tentar dizer que a culpa é da coitada da Presidente

Dilma, que, aliás, tem avançado muito no Brasil.

Antes de entrar em outros dados de Minas Gerais, além dos já apresentados pela

Fundação João Pinheiro,  quero dar  outra boa notícia.  O pacote elétrico  da  Dilma

derruba a inflação, apesar do Aécio Neves. Hoje quero dar boas notícias, agora é

Rogerinho Paz e Amor. Sr. Presidente, são só boas notícias. (- Lê:) “Pacote elétrico

da Dilma derruba inflação. A Presidente Dilma colheu a primeira vitória do seu plano
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de  redução  de  tarifa  de  energia.  Em  fevereiro,  contas  mais  baratas  mostraram

variação negativa de 5,44% nas cestas de composição do IPC-Fipe na cidade de São

Paulo. O fator foi determinante para que o índice de preços subisse 0,2% em um

mês,  ante  um  aumento  de  1,15%  em  janeiro  passado.”  Este  foi  o  resultado:

diminuição da inflação, com a diminuição da conta de luz. O Aécio Neves foi contra a

diminuição da conta,  para garantir  o lucro dos acionistas, notadamente em Minas

Gerais,  da  Andrade  Gutierrez.  Mas  isso  é  política  de  quem  pensa  no  Brasil,  no

desenvolvimento. Diminui-se a tarifa de energia elétrica das indústrias, e, a partir daí,

colocam-se as indústrias em aquecimento,  crescimento e desenvolvimento. Isso é

melhor que pedir empréstimo ao FMI, como era feito na época do Fernando Henrique

Cardoso. Vendiam-se estatais para pagar os juros da dívida, e endividava-se mais

junto ao FMI. Era ou não era essa política? Sejamos sinceros ao fazer a crítica. O

mesmo  está  sendo  feito  agora.  Minas  Gerais  possui  um  PIB  pequeno,  como

demonstrou a Fundação João Pinheiro, e faz mais empréstimos. Essa tem sido a

política do Estado, que é equivocada, para se pagar a partir  de 2015, ou seja, no

próximo governo.  Este governo não a pagará, pois  não tem dinheiro sequer  para

investir 25% na educação. Essa é a realidade econômica de Minas.

Quero citar  outros dados econômicos. Fiz questão de não apresentar  dados de

institutos que pudessem ser questionados, mas do próprio governo.

Recomendo a vocês a leitura do texto da jornalista Aparecida Lira. Ela faz uma

reportagem a partir de dados apresentados por um bacharel em Ciências Contábeis,

Administração  de  Empresas  e  Ciências  Econômicas  e  ex-Presidente  do  BDMG,

Carlos Alberto Teixeira de Oliveira, na Presidência do Conselho de Administração do

Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças - Ibef.

Ele faz uma análise do que chama de “desmineiração”. “A saída de empresas do

Estado começou por volta de 1995 e não foi ainda estancada porque não existe um

projeto ousado o suficiente para atacar os problemas responsáveis por esse quadro,

como  a  situação  precária  dos  transportes,  um  modelo  de  produção  energética

ultrapassado, quase inexistência de ferrovias e uma política fiscal equivocada.

Minas precisa  repensar  o seu aparato de desenvolvimento sem copiar  modelos

antigos que não servem mais”. E ele questiona - embora, evidentemente, ninguém
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seja contra: “Duplicar a 381, pensar em metrô? Precisamos é de rodovias com seis

pistas ligando o Estado a São Paulo e Rio de Janeiro,  de uma ferrovia moderna

unindo Minas aos portos do Espírito Santo e às fronteiras agrícolas de Goiás e Mato

Grosso”.

O texto é muito interessante. Leva-nos a pensar em ir mais longe. Critica ainda o

atual papel da Cemig, que no passado foi fundamental para o desenvolvimento de

Minas. “A empresa hoje, ressalta, visa ao lucro, e dois terços dos seus investidores

são estrangeiros”.  Vivo  falando isso  aqui.  Foi  errado o  que foi  feito  -  novamente

entregar a Cemig aos cofres estrangeiros e agora à Andrade Gutierrez. Os dividendos

vão para eles.

Deputados e Deputadas, telespectadores da TV Assembleia, hoje, o jornal “Hoje em

Dia” - aliás, parabéns ao jornal, que fugiu da censura da Andréa e do Aécio - publicou

algo  interessante.  Hoje  foram  entregues  aos  cofres  dos  acionistas  da  Cemig

R$1.000.000.000,00 dos dividendos. Por quê? Porque mais de 50% dos dividendos

são entregues aos acionistas, que são acionistas privados da Cemig, e não mais para

a empresa crescer e desenvolver o Estado. Pessoal, a política de privatização foi

errada e continua sendo.

O Governador Itamar Franco - justiça seja feita - não era do meu partido, mas deu

bons exemplos. Um deles foi retomar a Cemig e não deixá-la nas mãos dos sócios

minoritários. Isso ocorreu por meio do esforço da Assembleia, e a participação do

Adelmo foi fundamental, pois presidiu a CPI. Naquela época, Itamar Franco retomou

as ações para a Cemig, e o Estado ficou como proprietário da Cemig. A partir dali, ele

estabeleceu que, no máximo, 25% dos dividendos iriam para os cofres minoritários.

Isso fez com que a Salter e outras empresas saíssem daqui, mas depois a Andrade

Gutierrez entrou.

Infelizmente o Governador Aécio Neves estabeleceu na sua política na Cemig que

em vez de 25% seriam, no mínimo, 50% para os sócios minoritários da Cemig. Então,

hoje os sócios privados têm, no mínimo, 50% dos dividendos. No tempo de Itamar

Franco era, no máximo, 25%.

A crítica que fazemos é que a Cemig não cresce, não investe e não desenvolve

mais  o  Estado  de  Minas  Gerais.  O  que  ela  faz?  Distribui  dividendos.  Deputado
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Sargento Rodrigues, a Cemig foi sufocada. Ele desnacionalizou, desestatizou e fez

com a Cemig o que Itamar Franco tanto lutou para não fazer. Atualmente a Cemig se

encontra nessa situação.

Hoje,  ao  discutir  a  questão  do  aumento  da  taxa  de  energia,  eu  disse  ter  uma

solução para isso: reduzir o ICMS da Cemig. Em vez de propor novamente aumento

na conta de energia em Minas, de mais 10%, é necessário pensar grande e reduzir o

valor  da  energia,  como  fez  a  Presidenta  Dilma.  Assim,  o  número  de  indústrias

crescerá  e  o  sofrimento  do  nosso  povo  por  pagar  mais  caro  pela  energia  será

reduzido. E como se faz isso? Diminuindo um pouco do ICMS, na mesma proporção

que a Dilma diminuiu as taxas federais, e diminuindo o lucro de dividendos dessas

empresas  acionistas  da  Cemig.  Em  vez  de  R$1.000.000.000,00,  reduz-se  para  a

metade, R$500.000.000,00.

Os  sócios  ganharão  ao  todo  R$3.300.000.000,00  até  o  final  do  ano.  Coloque

R$1.150.000.000,00,  Adelmo Carneiro  Leão.  Já é muito,  mas daria para  baixar  a

conta de luz e fazer uma política de desenvolvimento para as indústrias. Mas não.

Aumenta-se a taxa de energia elétrica e o custo de Minas Gerais. As empresas irão

fugir quando eu mostrar os dados mais para a frente.

Precisei fazer esse parêntese sobre a Cemig porque a situação é grave. É o pensar

pequeno.  Na  verdade,  o  governo  Anastasia  está  tão  despreocupado  com  essa

questão que não está nem aí com a Cemig. Tanto é que ele não quis renovar os

contratos de concessão das hidrelétricas. Vai deixar ir a leilão. Ele não está nem aí.

Deixe ir para o setor privado. Depois sentiremos falta de uma empresa estatal.

Imaginem  se a Petrobras  fosse a  Petrobrax privatizada.  Vejo aqui  Aécio  Neves

falando mal da Petrobras porque ele sonha com a Petrobrax, com a privatização das

empresas.  Imaginem o Brasil  sem a Petrobras.  Quanto é que estaria  o preço da

gasolina e a inflação no Brasil? A Petrobras segurou o preço da inflação, segurou o

preço  da  gasolina  na  bomba.  Os  tucanos  reclamam,  criticam,  mas  isso  foi

fundamental para não persistir em um processo inflacionário e para o Brasil crescer e

se desenvolver.  Imaginem se o Banco do Brasil,  a  Caixa Econômica Federal  e o

BNDES tivessem sido privatizados. Como estaríamos fazendo agora? Como é que

estaríamos  fomentando  o  desenvolvimento  econômico  brasileiro  sem  os  bancos?
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Imaginem essa política neoliberal em curso até hoje.

Em Minas Gerais, ainda vivemos sob os auspícios desse pensamento neoliberal.

Esse  é  o  problema.  Sendo  assim,  Minas  está  atrasada,  pois  ainda  está  no

pensamento neoliberal da Europa. Aliás, em Portugal, 1.500.000 portugueses foram

vistos  gritando “Fora  FMI”.  Isso  me lembrou o  Brasil,  Deputado  Adelmo Carneiro

Leão. Já fui muitas vezes à rua dizer: “Fora já daqui FHC e FMI!”. Agora as pessoas

estão  lá  em  Portugal  gritando:  “Fora  FMI!  Fora  “troika”,  Banco  Central,  rigidez

econômica,  desemprego  e  miséria!”.  Há  56%  de  desemprego  entre  os  jovens

espanhóis com as medidas neoliberais da “troika”, incluindo aí o FMI. Dessa política

não temos saudade. Se Aécio tem saudade e quer resgatar o FMI, esse valor ele tem,

pois está tendo a coragem de dizer: “Eu quero o Brasil como era. Quero o Brasil de

FHC”. Aplaudo Aécio por isso. Ele não está fazendo como o Serra, escondendo FHC.

Nisso Aécio está sendo corajoso. Ele está colocando FHC ao lado dele e dizendo “Eu

quero o Brasil do Fernando Henrique”.

No entanto, é nossa obrigação lembrar o que era o Brasil de FHC. Era o Brasil lá de

Portugal  na rua,  xingando a “troika”,  mandando embora o FMI. Repito:  a crise na

Espanha mostra que 56% dos jovens estão desempregados, e agora aqui em Minas

só se pensa no Projeto Aécio. Aqui, governa-se para isso.

Continuarei a ler o texto nesse pouco tempo que me resta. Diz o texto do Prof.

Carlos Alberto Teixeira, que foi Presidente do BDMG: “Os investimentos devem ser

feitos em formas alternativas de energia - ele fala da Cemig - para que o Estado volte

a ter  como no passado energia abundante e barata”.  Olha aí,  Djalma.  Pense um

pouco.  Pense  aí,  Anastasia.  “Isso  não  existe  mais.  Temos  uma  carga  tributária

altíssima, que, em vez de atrair, desestimula os investimentos.” Olha aí, Anastasia.

Não  dê  mais  10% de  aumento  da  energia.  Faça  como a  Dilma:  diminua.  É  um

ensinamento importante a ser colocado.

Carlos Alberto cita a perda de relevância em relação ao mercado financeiro e de

capitais.  Vejam  o  que  ele  cita:  “Perda  de  inúmeros  bancos,  como o  Nacional,  o

Progresso,  o  Bemge,  o  Banco Mineiro,  a  MinasCaixa,  o  Agrimisa,  o  Credireal,  o

Milbanco,  o  Minas  Brasil  Seguros.  Tantas  instituições  financeiras  foram  perdidas

durante o processo de privatização.  Minas perdeu o comando decisório de várias
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estatais, como a Telemig, a Açominas e muitos outros”. Esse texto é de uma pessoa

que  foi  Presidente  do  BDMG,  não  é  nenhum  petista.  Ele  está  simplesmente

colocando  a  realidade:  perda  das  nossas  estatais,  perda  dos  bancos,  perda das

telecomunicações e da Açominas.

Diz  assim  o  seguinte  o  Prof.  Carlos  Alberto  Teixeira  de  Oliveira,  a  quem  eu

parabenizo pela coragem de não ficar repetindo o blá-blá-blá dos “releases” que a

Andrea  Neves  envia  para  ser  publicado nos  cadernos  de  economia  da  imprensa

mineira. Ele faz uma análise e diz o seguinte: “Há algum tempo está em curso um

novo processo de desmineiração da economia, tão grave quanto a reprimarização e

desindustrialização”. Ele se refere à transferência de Minas para outros Estados e até

mesmo países,  de  núcleos  decisórios  até  então aqui  existentes  de  empresas  de

grande  e  médio  portes.  “Isso  vem  ocorrendo  principalmente  em  decorrência  das

mudanças  de  controles  acionários  por  fusões,  cisões,  incorporações  e  outras

modalidades de investimento ou como de uma mera decisão com o objetivo de se

buscar  maior  competitividade.”  E  citou  exemplos:  “Belgo-Mineira,  Magnesita,

Biscoitos Aymoré, Telemig Celular, Usiminas e, mais recentemente, Santa Amália e a

venda de 50% da Itambé”.

Tudo saiu de Minas, tudo voando de Minas Gerais para outros Estados e países.

Aqui  não  se  segura,  aqui  não  se  tem  política  de  desenvolvimento.  Só  se  pega

dinheiro emprestado.

Do ponto de vista político, diz ele: “O cenário não é mais confortável, já que, há 15

anos, Minas Gerais faz oposição ao governo federal” - é verdade - “e não tem sequer

um  de  seus  representantes  ocupando  a  Presidência  ou  cargos  de destaque  nas

comissões técnicas do Congresso Nacional. Somado a isso, Teixeira da Costa citou

ainda que o Estado tem a segunda maior dívida publica do País, situação que reduz a

zero sua capacidade de investimento”.

Repito, somado a isso, Teixeira da Costa diz: “o Estado tem a segunda maior dívida

publica do País, situação que reduz a zero sua capacidade de investimento”.

O  que  pode  o  Estado  fazer  se  não  repensa  o  seu  desenvolvimento,  o  seu

crescimento? Pegar dinheiro emprestado. E nós temos aqui de votar, pega dinheiro

emprestado ou não pega dinheiro emprestado?
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Eu lembrava na Comissão de Fiscalização Financeira que, outro dia, a Assembleia

aprovou -  aliás  meu voto foi  contra,  assim  como o da Bancada do PT -  dinheiro

emprestado até para comprar viatura de Polícia Civil. Dizem, viatura de Polícia Civil é

importante, e você vai votar contra pegar dinheiro emprestado para comprar viatura

de Polícia Civil e de Polícia Militar? Você é ruim, Deputado, está contra as viaturas!

Ora, viatura da Polícia Civil e da Polícia Militar é para ser programa de governo, e

não  para  endividar  o  Estado,  porque  isso  não  é  investimento.  Então,  você  fica

endividando o Estado, e é isso que o professor disse: reduz a zero a capacidade de

investimento, pegar dinheiro emprestado para comprar carro. Qualquer dia vai fazer

empréstimo para colocar gasolina nesses carros. Agora nós não temos dinheiro nem

para abastecer, então faz empréstimo. Aí faz empréstimo para colocar gasolina no

carro,  para  pagar  aos  técnicos  da  Emater,  para  pagar  às  professoras.  Deputado

Paulo Guedes, como disse muito bem V. Exa. e como disse o professor, a situação

em que Minas Gerais está reduz a zero a capacidade de investimento, e a dívida vai

subindo. Depois, na Assembleia Legislativa, teremos de fazer outra campanha para

tentar jogar a culpa na Dilma. O povo não é bobo, o Brasil vai bem, Minas vai mal, e a

culpa é da Dilma, a culpa é da Presidenta. E vai fazer “show” pelo interior para tentar

dizer que a culpa disso é do nosso país, da nossa Presidenta.

Repito aqui um dado importante da Fundação João Pinheiro: Minas Gerais é o 22º

Estado na média geométrica anual do PIB. O Brasil tem média melhor do que Minas

Gerais, que está em 22º lugar. Ou seja, não é verdade que existia aquele “pibão” que

o Anastasia disse que existia.  Não,  a Fundação João Pinheiro mostrou que é um

“pibinho” de Minas; e Minas Gerais já não tem capacidade de investimento.

Por  isso,  Sr.  Presidente,  não  pode  haver  mais  esta  política:  pega  dinheiro

emprestado e joga para 2015; pega dinheiro emprestado e joga para 2015. Ninguém

aguenta, Caixa. Imagine uma família que está falida, com poucos recursos, e o seu

chefe vai ao banco, está sem emprego e, mesmo assim, pega dinheiro emprestado.

Não tem dinheiro para pagar esse empréstimo, está reclamando dos juros, não tem

mais jeito e, em vez de arrumar emprego, pega dinheiro emprestado. Onde vai parar

essa família? Na completa miséria e na falência.

É isso que está acontecendo em Minas Gerais. O nosso Estado faliu. Desculpem-
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me dizer mais uma vez a verdade, que, às vezes, não pode ser dita aqui. Mas eu a

digo:  Aécio  quebrou  Minas;  Aécio  quebrou  Minas  Gerais.  Então,  fico  ainda  mais

satisfeito, porque, depois de escrever toda a herança maldita que Fernando Henrique

deixou para este país, vou entregar o título para o Lula, como comecei dizendo, no

dia 15 de abril. Lula salvou o Brasil, e Dilma está levando o Brasil a caminhos ainda

melhores. Viva o Brasil! Viva Lula! Viva o nosso eterno Presidente, que receberá de

nós o título de cidadão honorário! Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de fiscalização Financeira.

Declarações de Voto

O Sr. Presidente (Deputado Célio Moreira) - Com a palavra, para declaração de

voto, o Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, apenas quero declarar o voto

favorável da Bancada do PSDB, assim como de suas bancadas de base, e também

refutar, de forma veemente, as palavras do Deputado Rogério Correia, a quem não

quis interromper em seu discurso. Ele trouxe dados da Fundação João Pinheiro, e

são  dados  reais:  média  dos  últimos  10  anos.  Quando  Minas  Gerais  anunciou  o

“pibão”,  o  “pibaço”  maior  que  o  PIB  nacional  foi  no  período  antes  da  crise

internacional; porém, com a crise internacional, Minas Gerais foi o Estado que mais

sofreu.  Durante  dois  anos  consecutivos  vivemos  uma  economia  negativa,  daí  o

impacto na média. Em 2008, quando o Governador Aécio Neves anunciou um PIB

quase o dobro do Brasil era realidade; em 2007, quando anunciamos um PIB quase o

dobro do Brasil  era realidade.  Infelizmente,  em 2009 e 2010,  sofremos pela crise

internacional,  e  nenhum  Estado  da  Federação  sofreu  tanto  quanto  Minas,  cuja

economia  é  baseada  em  minério  de  ferro  e  em  “commodities”,  cujos  preços

despencaram  na  economia  internacional.  Assim,  sofremos  muito  mais  a  crise

internacional que os outros Estados, por isso, na média ficamos em 22º ou 23º lugar.

Quando  anunciamos,  no  segundo  governo  Aécio,  que  Minas  Gerais  era  uma

locomotiva e estava crescendo muito mais que o governo federal era pura verdade.

Portanto,  Sr.  Presidente,  queria  apenas  refutar  as  palavras  do  Deputado Rogério
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Correia e lembrar aos nobres pares que, amanhã, pela manhã, às 9 horas, vamos

votar  em  2º  turno  esse  projeto  que  acabamos  de  apreciar.  Muito  obrigado,  Sr.

Presidente. Era o que tinha a dizer.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, votamos favoravelmente ao projeto, mas

quero dizer que é muito interessante a festa da Oposição. Parece que a Presidente

está  dando  dinheiro  para  Minas  Gerais  a  fundo perdido  e  deveria  mesmo dá-lo,

porque  a  arrecadação  do  Estado,  tranquilamente,  poderia  fazer  face  a  esses

investimentos que o governo estadual quer fazer. Mas, lamentavelmente, de tudo o

que é arrecadado em nosso país, o governo federal fica com 70%, e o restante tem

que ser dividido entre 27 Estados e 5.564 Municípios. O mais interessante é que,

depois de asfaltados trechos do Caminhos de Minas, como foram asfaltados trechos

do Proacesso,  querem que se convide o  gerente do empréstimo.  É como aquele

cidadão ou cidadã de Minas Gerais, que contraiu um empréstimo para comprar a sua

casa própria e chamou o gerente do banco para a inauguração do apartamento. Ora,

ele não tem que participar dessa festa. No entanto, na inauguração do Mineirão ele

estava lá, aquela festa toda. Dinheiro emprestado tem que ser pago. Minas Gerais

tem  de  pagar  esse  dinheiro  e  querem  que  chamem  para  a  festa  quem  está

emprestando o dinheiro, o gerente do banco. O gerente não vem para a inauguração

do apartamento, para o qual contraí uma dívida e estou pagando, diferente do que se

faz com o Corinthians, com os manos. Aí são R$400.000.000,00 a fundo perdido da

Petrobras, que está quebrando. O PT está quebrando o Brasil. Imaginem se hoje a

Vale estivesse na mão do PT? Ele estaria fazendo com a Vale o mesmo que está

fazendo com a Petrobras. O PT está quebrando o Brasil. Está quebrando o que o

PSDB  e  a  base  do  governo  de  Fernando  Henrique  Cardoso  fizeram,  a  Lei  de

Responsabilidade Fiscal;  o  arrocho  para  que o  Brasil  pudesse crescer  e  a  nova

moeda, que acabou com a inflação no Brasil. O que é melhor, hein? O Plano Real ou

as bolsas? O Plano Real que fez com que o trabalhador soubesse quanto ia receber

no  final  do  mês  ou  essas  bolsas  que  foram  criadas?  É  o  Plano  Real,  que  deu

dignidade  aos  brasileiros,  deu  uma  moeda  forte  para  o  Brasil.  Agora  temos  de

aguentar  isso  aqui.  Fernando  Henrique  Cardoso  duplicou  a  BR-381,  de  Belo

Horizonte  a  São  Paulo,  inaugurou  as  oito  últimas  estações  do  metrô  em  Belo
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Horizonte,  e  o  PT não  fez  absolutamente  nada,  zero  de  investimento  em  Minas

Gerais,  viraram  as  costas  para  Minas.  Respeito  muito  os  Presidentes,  respeito  o

Presidente Lula, mas não estarei aqui. Receberá de Minas Gerais. Qual a obra do ex-

Presidente Lula em Minas Gerais, qual a obra do PT para Minas Gerais? Viraram as

costas para Minas. Agora estamos vendo os dados do próprio governo federal, do

IBGE. O Brasil está quebrando, o PT está quebrando o Brasil, dá, a cada dia, uma

marretadinha para ir mais para frente. Aí, sim, vai ficar uma herança para o próximo

governo brasileiro. Tenho de falar aqui o que queremos: um mineiro de verdade na

Presidência da República; um mineiro que conhece Minas Gerais, e não um mineiro

como a Presidente Dilma, que chegou em Juiz de Fora e fez uma saudação para

Governador Valadares, fez confusão entre o Paraibuna e o Rio Doce; um mineiro de

verdade como Juscelino Kubitschek; o mais querido, o Senador Aécio Neves. O Brasil

precisa de Aécio Neves, o Brasil precisa novamente do PSDB, dos seus aliados, para

colocá-lo nos trilhos. O Brasil precisa novamente de entrar nos trilhos, e Minas Gerais

precisa recuperar  o seu crescimento com Aécio na Presidência,  da duplicação da

381, Norte, em direção a Governador Valadares; da duplicação da 262, ligando com

Goiás, ligando todo o nosso Triângulo Mineiro, da duplicação do Norte de Minas, que

Aécio tanto ama e onde sempre foi majoritário. Aécio, para recuperar o Brasil, que o

PT está quebrando.

O  Deputado  Paulo  Guedes  -  Primeiramente,  gostaria  de  declarar  o  voto

favoravelmente, o que já expliquei antes. Mas quero também contestar as palavras

enfurecidas, sem nenhuma conexão, do Deputado João Leite. Costumo dizer que o

colega João Leite, a cada dia que passa, está entrando em desespero completo, e

não em defesa do Aécio. Ele está cego, porque dizer que o governo Lula não fez

nada para Minas Gerais e que a Presidente Dilma não está fazendo nada para este

Estado é querer tapar o sol com a peneira, é esconder uma realidade. Então vou

refrescar a sua memória Deputado João Leite. Já que V. Exa. não conhece Minas,

deveria sair da Capital, aliás não precisa sair, não, porque aqui há muitas obras do

governo federal. São inúmeras as obras do governo federal em Belo Horizonte. Se eu

fosse citá-las, ficaria a noite inteira aqui. Mas vou relembrar o que o governo Lula e a

Presidenta Dilma têm feito por Minas Gerais, pelo Brasil  e pelo povo. Seu partido
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nunca olhou por esse povo. Basta irmos às comunidades rurais e ver o Luz para

Todos,  basta irmos a qualquer  cidade para ver  o Minha Casa,  Minha Vida,  basta

viajarmos por Minas Gerais para ver como eram as estradas e como são hoje. Ora,

João Leite, basta olharmos a geração de empregos, que era zero, porque o PSDB

não conseguiu gerar emprego neste país, conseguiu quebrar este país, enquanto nós

geramos  22  milhões  de  empregos  com  carteira  assinada.  Para  refrescar  sua

memória, Deputado João Leite, basta lembrar como o PSDB deixou este país: com

uma dívida imensa, impagável, como disseram, ao FMI, com pires na mão. Em oito

anos,  o  Lula  pagou  a  dívida  e  deu  adeus  ao  FMI.  Hoje  o  Brasil  é  respeitado

mundialmente. Não tem o que comparar. Os oito anos de FHC foram um caos. Não

houve nada de bom, nenhuma boa lembrança dessa época,  e vêm aqui  falar  do

Plano Real. O Plano Real foi feito pelo Itamar. E até isso querem tomar do Itamar,

porque são oito anos que precisam ser apagados do Brasil, foram oito anos andando

para  trás,  endividando  este  país,  endividando  Minas  Gerais.  Essa  é  a  grande

verdade. Quero refrescar, Deputado Adelmo Carneiro Leão, a memória do João Leite,

que vem aqui falar que o PT quebrou o Brasil. Quem quebrou o Brasil foi o PSDB, o

PT recuperou este país, e recuperou-o de forma digna, acreditando nas pessoas que

mais  precisavam,  no  povo  brasileiro  que  estava  excluído.  O  PT  desenvolveu

programas sociais como o Bolsa Família, que levou 1 milhão de jovens à faculdade,

jovens que jamais sonharam com isso e que podem estudar hoje através do ProUni,

sem falar nos milhares que estudam também por meio do Fies. Hoje filho de pobre,

de carroceiro, de trabalhador rural, de lavadeira pode sonhar em fazer faculdade. Na

época de FHC, que governava somente para os ricos, só estes podiam sonhar em ter

um curso superior. É isso que João Leite e o PSDB não aceitam. O salário mínimo

chegava a US$40,00. E o FHC enchia a boca para falar que, se o salário mínimo

chegasse  a  US$100,00,  o  Brasil  quebrava.  E  Lula  elevou  o  salário  mínimo  a

US$320,00, e o Brasil não quebrou, gerando 22 milhões de empregos com carteira

assinada. E a população, Adelmo, agora pode sonhar. Há 10 anos, quando íamos a

uma festa em uma comunidade rural, encontrávamos 300 cavalos amarrados. Hoje,

quando chegamos a uma festa, vemos 100 carros e 500 motos, porque o brasileiro

pode  sonhar  em  ter  um  carro  ou  uma moto.  Quando  entramos  na  casa  de  um
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trabalhador  rural,  encontramos  geladeira,  televisão,  antena  parabólica,  telefone

celular.  Na época de FHC, isso era para poucos. Por isso, eles não admitem que

mudamos o Brasil,  que fizemos uma inclusão social e que as pessoas aprovam o

nosso governo e  a  nossa forma de governar.  Ao contrário  de  Minas  Gerais,  que

somente lança programas e coloca um artista na televisão para fazer propaganda.

Mas nada chega de fato às pessoas. O governo federal faz muito por Minas, cuida de

Minas.  E o  que acabamos de aprovar  aqui  é mais uma ação do governo federal

emprestando recursos para fazer as estradas do Caminhos de Minas, no Norte e em

várias regiões do Estado. Se não fosse o dinheiro do governo federal, as coisas não

andavam por aqui. Essa é a verdade que João Leite não consegue enxergar e não

consegue ver. De forma cansativa, tenta repetir esse blá-blá-blá da tribuna da Casa.

E o povo brasileiro, João Leite, sabe muito bem distinguir o certo do errado e não vai

voltar  atrás,  àquela  época em  que  apenas  uma minoria  recebia  as  benesses  do

poder.  Lula  governou  e  hoje  Dilma  governa  para  o  povo.  É  assim  que  o  povo

brasileiro quer que continue, porque em time que está ganhando não se mexe. E

temos que deixar a mulher trabalhar. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão)  -  Com  a  palavra,  para

declaração de voto, o Deputado Doutor Wilson Batista.

O Deputado Doutor  Wilson Batista -  Caro Presidente,  é uma satisfação imensa

estar aqui hoje falando sobre o projeto que aprovamos nesta Casa nesta noite, que é

o Projeto de Lei nº 2.197/2011, de nossa autoria, de fundamental importância para as

mulheres  brasileiras,  principalmente  para  as  mulheres  mineiras,  em  especial  na

semana em que comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Esse projeto de lei visa

garantir a milhares de mulheres mineiras o direito à prevenção ao câncer. Estudos já

demonstraram que 50% das mulheres brasileiras não têm acesso ao principal aliado

do diagnóstico, que é a mamografia.  Essas mulheres estão perdendo a chance, a

oportunidade de combater uma doença na fase inicial, com menores sequelas, com

maiores possibilidades de cura. Infelizmente, a grande maioria dessas mulheres hoje

não têm acesso a esse importante exame, que é a mamografia. Esse nosso projeto

foi  criado  a  partir  de  um exaustivo  estudo  que  demonstra  que,  apesar  de  haver

mamógrafos em número suficiente espalhados pelo Brasil e em Minas Gerais, até o
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dobro do necessário, 50% das mulheres não têm acesso à mamografia, porque esses

mamógrafos  estão  mal  distribuídos,  estão  inoperantes,  e  as  pessoas  encontram

dificuldade para fazer esse exame. Intitulamos esse projeto de lei de Caminhos da

Prevenção, pois dispõe de unidades móveis oncológicas, para não fazer apenas a

prevenção do câncer de mama, mas também a prevenção do câncer de colo uterino,

do  câncer  de  pele  e  do  câncer  de  próstata.  Essas  unidades  móveis  percorrerão

Municípios  estratégicos,  Municípios  pobres,  Municípios  onde  há  carência  de

atendimento à saúde com qualidade, levando a toda a população todos os exames

importantíssimos no diagnóstico do câncer, sem a necessidade de consultas prévias,

sem  a  necessidade de  pedidos  de  exame,  sem  a  necessidade  de longas  filas  à

espera de um exame. Hoje, a partir deste ano, essas populações terão todos esses

exames mais próximo de suas casas, por meio da rede pública do SUS, das unidades

móveis  oncológicas,  levando  a  elas  mais  saúde,  mais  qualidade  de  vida,  mais

esperança de vida para todas essas pessoas. Os números demonstram que a cada

ano  quase  5  mil  mulheres  são  afetadas  pelo  câncer  de  mama.  Então,  é  uma

esperança de vida para todas essas famílias,  para todas essas mulheres. É uma

satisfação ter partilhado com todos os pares desta Casa a tramitação desse projeto

em todas as Comissões. Hoje está sendo aprovado por todos esse projeto de lei que

servirá à grande maioria de tantas mulheres que sofrem de uma doença tão temida.

Muito obrigado a todos. Deixo aqui minha satisfação de ter hoje aprovado um projeto

na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Boa noite a todos.

Muito obrigado.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  agradeço  a  V.  Exa.  Apenas

gostaria  de  fazer  um  registro  histórico.  Acabamos  de  votar  o  Projeto  de  Lei  nº

3.520/2012, de minha autoria, que acrescenta inciso ao art. 6º da Lei nº 11.726, de 30

de  dezembro  de  1994,  que  dispõe  sobre  a  política  cultural  do  Estado  de  Minas

Gerais. Nosso objetivo é incluir os acervos históricos da Polícia Militar no rol de bens

culturais  objeto  de  ações  prioritárias  na  proteção  do  Patrimônio  Cultural  Mineiro.

Muitos mineiros não sabem, e muitos Deputados desta Casa também não sabem,

mas a Polícia Militar guarda um acervo histórico belíssimo. Aqueles que conhecem

um  pouquinho  mais  sabem  que  a  história  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais  se
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entrelaça e se confunde com a própria história do Estado de Minas Gerais, desde os

nossos inconfidentes. A Polícia Militar guarda peças uniformes e objetos do próprio

alferes Tiradentes nos acervos históricos da Academia da Polícia Militar  de Minas

Gerais. Aliás, o comandante dessa academia, o Cel. Brasil, é uma figura brilhante,

uma  figura  competentíssima,  que  guarda  esse  acervo  histórico.  Mantivemos  um

contato com o Comandante-Geral da Polícia Militar, o Cel. Márcio Martins Sant'ana,

exatamente para  somar  todos os esforços para que a Polícia Militar  crie,  na  sua

Capital, em Belo Horizonte, o museu histórico da Polícia Militar. Então, a aprovação

desse projeto em 1º turno irá ao encontro desse desejo. Fiz cerca de três reuniões

com o comando-geral da Polícia Militar com o objetivo de enaltecer a importância de

se criar o museu histórico da Polícia Militar e tenho certeza, Presidente, de que, se o

governo caminhar  nessa direção e  esse museu for  inaugurado de acordo com a

minha vontade,  com a nossa vontade e com a vontade do Comandante-Geral  da

Polícia Militar, o Cel. Márcio Martins Sant'ana, isso será feito no Circuito Cultural da

Praça da Liberdade.  Esse museu vai  trazer  para  a apreciação de todo o público

mineiro peças raríssimas e objetos raríssimos que ainda estão muito bem guardados

pela  Polícia  Militar.  São quadros,  pinturas,  objetos,  espadas,  armamentos,  etc.  O

acervo é enorme. Milhares de peças estão aguardando a aprovação dessa lei para

que o comando da Polícia Militar tenha maior segurança para expor todo esse acervo

cultural.  Tenho  certeza  de  que  os  mineiros  vão  se  orgulhar  muito  desse  museu

histórico.  Então,  é  com  muito  orgulho  que  aprovamos  esse  projeto  em  1º  turno.

Certamente não haverá nenhum óbice por parte de nenhum Deputado desta Casa.

Com  certeza,  a  sua  aprovação em 2º  turno  também  será  muito  tranquila.  Assim

sendo, quero aqui declarar o meu voto e falar da importância que esse projeto tem no

aspecto  cultural  e  obviamente  para  a  milicia  da  Polícia  Militar,  que  é  motivo  de

orgulho para os nossos mineiros. Tenho certeza, Presidente,  que V. Exa.  também

votou favoravelmente a ele porque conhece as raízes dessa história e sabe que esse

projeto vem num bom momento. Os historiadores costumam dizer que é necessário

que a história venha a decantar para que as pessoas a conheçam um pouco mais.

Nesse caso, a história está mais do que decantada porque, afinal de contas, são 236

anos de fundação dessa bicentenária e orgulhosa Polícia Militar  de Minas Gerais.
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Tenho muito orgulho de aprovar nesta noite esse projeto em 1º turno. Contarei com o

apoio de V. Exa. em 2º turno.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 6, às 9 horas, e para a especial

também de amanhã, às 20 horas, nos termos dos editais de convocação, bem como

para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.

Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/3/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Hely Tarqüínio

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

Fase: Questões de ordem - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do

Deputado Rogério Correia; discurso do Deputado Rogério Correia; questão de ordem;

votação do requerimento; rejeição; verificação de votação; ratificação da rejeição -

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.745/2013; discursos dos Deputados

Rogério Correia, Gustavo Valadares, Sávio Souza Cruz e Adelmo Carneiro Leão e da

Deputada Maria Tereza Lara; questão de ordem; encerramento da discussão; votação

do  projeto;  aprovação  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº

3.802/2013; aprovação com a Emenda nº 1- Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Alencar da

Silveira Jr.  -  Almir  Paraca -  Ana Maria Resende -  André Quintão - Antônio Carlos

Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio -

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

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -

Duilio  de Castro -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado -  Fábio Cherem -  Fred Costa -
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Glaycon  Franco  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo

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

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

- Pinduca Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo

Veneroso -  Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda - Zé

Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  9h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

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

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

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, o Projeto de Lei nº 3.745/2013, do

Governador do Estado, discutido ontem à noite,  altera a Lei nº  19.969 e está em

regime de urgência. Ele já consta na pauta em 2º turno. Ora, o projeto sequer foi

discutido  na  Comissão.  Há  um  atropelamento  grande  por  parte  da  Mesa  da

Assembleia,  que sempre faz a pauta a serviço dos interesses do governo e sem

consultar os outros partidos. O ordenamento da pauta já vem do governo. A pressa é

tão grande que o projeto não foi sequer discutido em 2º turno na Comissão e já está
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na  pauta,  ou  seja,  o  governo  considera  que  tem  maioria  absoluta,  que  ninguém

solicitará vista na Comissão e já o manda para ser aprovado pela manhã. Não há o

mínimo respeito sequer aos trâmites do Regimento desta Casa. Salvo engano, ainda

temos  que  discuti-lo  na  Comissão.  Mesmo em regime de urgência,  ele  deve  ser

discutido na Comissão; não se pode atropelar a Comissão de Fiscalização Financeira

e Orçamentária e simplesmente vir para a pauta antes da discussão. Assim, agora

será preciso interromper esta reunião para o projeto ir para a Comissão, a fim de se

saber se ninguém pedirá vista ou o discutirá, para, depois, tentar-se retomar a pauta

convocada para esta reunião extraordinária. Ora, esta é uma reunião convocada sob

o  risco  de  nada  acontecer,  enquanto  outras  comissões  estão  funcionando,  numa

urgência inexplicada do governo e sem respeitar os trâmites. O projeto poderia estar

na pauta da tarde, sem a necessidade de convocação extraordinária pela manhã e

gerando custos extras de funcionamento do Plenário para a Assembleia Legislativa,

enquanto poderia ser votado sem atropelos na parte da tarde. Deixo meu protesto,

porque a única coisa que pode acontecer é a interrupção da reunião para esperar a

reunião da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Se ninguém pedir

vista,  poderemos  voltar  ou  não.  A forma como o  governo age nesta  Casa é  um

atropelo  em  relação  ao  Regimento  Interno.  Quando  há  projeto  de  interesse  do

governo, é impressionante: resolve-se até sem respeitar os trâmites. Publica-se, não

se respeita nem o interstício de 24 horas. Deixo meu protesto. Já ouvi “bochichos” na

Assembleia que está sendo preparada uma alteração no Regimento Interno. Peço a

V.  Exa.,  que  é  membro  da Mesa,  que tenhamos  cuidado e  parcimônia  para  não

trazermos  para  o  Plenário  alterações  que  atropelem  ainda  mais  o  funcionamento

desta  Casa  Legislativa  por  interesse  do  governo  de  evitar  discussões  neste

Parlamento. Essa conversa de que o Regimento Interno será alterado, de que os

prazos serão reduzidos, de que diminuirão os prazos e a possibilidade do debate

político é muito perigosa. Fico preocupado com isso. Quando vejo Deputados saírem

de uma reunião à noite e convocarem outra pela manhã, sem haver a apreciação do

projeto, em 2º turno, pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, de

fato acho que existe a intenção de se alterar o Regimento Interno desta Casa. Pediria

a  V.  Exa.,  como  Vice-Presidente,  que  tivesse  cuidado.  V.  Exa.  é  um  Deputado
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experiente, sabe que a Casa Legislativa tem o papel do debate político. Perdendo-se

essa  condição,  perde-se  até  a  possibilidade  de  intermediação,  de  alteração  e

melhoria dos projetos, impondo-se a vontade absoluta do governo. Isso não é bom

para o Estado, o Parlamento, a Oposição nem para a Situação, que fica refém da

autocracia do governo, do que ele quer. Os técnicos discutem, enviam os projetos, e

a Assembleia diz “amém”. Já funciona mais ou menos dessa forma. Restringindo-se o

espaço do debate político, nem V. Exas., da base do governo, terão utilidade para o

governo. Bastará dizer “sim, senhor” e ir  ao interior tentar aplicar cada vez menos

verbas das parcas emendas parlamentares. Em vez do papel político do parlamentar,

vamos choramingar atrás do governo, como despachantes de luxo. Chamo a atenção

de V. Exa.  Para o trâmite disso,  que serve de exemplo para que não se altere o

Regimento Interno e corte ainda mais o debate político nesta Casa.

O  Sr.  Presidente  -  Registrem-se  as  palavras  do  Deputado  Rogério  Correia.

Esclareço ao Deputado que, em se tratando de tramitação em regime de urgência, os

prazos regimentais são reduzidos à metade e não há exigência de prévia publicação

de pareceres, razão pela qual o Projeto de Lei nº 3.745/2013 pode constar da pauta

desta reunião, mesmo estando em pauta também na reunião de hoje da Comissão de

Fiscalização Financeira.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, gostaria de me manifestar, na

esteira do comentário do ilustre Deputado Rogério Correia, que conhece muito bem o

Regimento Interno e gosta de utilizar o espaço que a TV Assembleia lhe proporciona

para  tentar  esfumaçar  um  pouco  a  realidade.  O  Regimento  Interno  permite

perfeitamente, como V. Exa. esclareceu, que os projetos em tramitação em regime de

urgência,  como  o  projeto  que  está  em  primeiro  lugar  na  pauta,  dispensem  a

publicação dos atos. Nada há de diferente, de esquisito, de inovador se colocarem na

ordem do dia projeto cuja tramitação ainda não tenha sido concluída, mas que esteja

acontecendo,  como  ocorre  com  esse.  A  diferença  é  que,  se  esse  projeto  não

estivesse na pauta, não poderíamos votá-lo nesta manhã. Como esta reunião poderá

estender-se até meio-dia, tranquilamente, a Mesa, em boa hora, colocou-o na ordem

do dia,  sabendo que será discutido na Comissão de Fiscalização Financeira,  que

neste momento está emitindo parecer sobre ele.  Posteriormente o projeto  virá ao
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Plenário, para ser discutido, como ocorreu ontem e como ocorre com todos os demais

projetos.  Não há nada de inovador  nisso,  é  perfeitamente  regimental.  Por  que  a

pressa que o Deputado chamou de atropelo? Como foi discutido ontem, trata-se de

um  empréstimo  concedido  pelo  governo  federal  e  discutido  e  aprovado  pela

Assembleia. O empréstimo seria realizado pelo BNDES. O que estamos votando é

uma mudança  de  cláusula  no  empréstimo.  O  governo  federal  diz  que  não  só  o

BNDES seria o agente que liberaria os recursos. Seria necessário que esta Casa

desse autorização legislativa. É apenas isso. É o mesmo empréstimo que aprovamos

no ano passado, com os mesmos objetivos, com os mesmos valores. Os mesmos

programas serão contemplados. Apenas estamos colocando essa cláusula. Em vez

de  ser  somente  o  BNDES,  será  também  o Banco do Brasil.  Por  quê?  Porque  o

governo federal, que está emprestando os recursos, decidiu que assim fosse. Porém

os prazos são exíguos. Essa tramitação tem de ser feita no Senado Federal e na

Secretaria do Tesouro Nacional. Os prazos são exíguos. Por isso, a necessidade da

urgência e da convocação desta  reunião extraordinária para  esta manhã.  Não há

nada de inovador, nada de inédito, nada de diferente, o mundo não vai parar de rodar,

a vida continua e acontece tudo estritamente dentro do Regimento Interno. Era o que

gostaria de dizer, Sr. Presidente.

O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, discordo um pouquinho do meu

colega, Deputado Lafayette de Andrada, porque não há o que justificar. Mesmo que

assim fosse, qual seria o problema, pois o Estado tem suas contas em dia. Qual seria

o problema de o Estado adquirir mais um empréstimo para investimento e melhoria

da qualidade de vida do cidadão mineiro? Só tem condições de receber empréstimo

quem é bom pagador, Deputado Luiz Henrique. V. Exa. sabe disso. Se estivesse com

o nome sujo,  devendo seus credores,  quando batesse à porta de seus credores,

receberia um não de primeira. Todas as vezes que o governo do Estado vai  aos

bancos de fomento pedir dinheiro, de pronto, é recebido com o tapete vermelho e

ainda  perguntam  quanto  quer  e  como  quer  pagar.  Por  quê?  Porque  é  um  bom

pagador, porque é um Estado que se estruturou para isso ao longo dos últimos anos.

A essa altura do campeonato, tem condições de investir não só com o dinheiro que

tem em caixa, mas também investir com o que tem no Tesouro do Estado. Mas o
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Estado  tem  capacidade  de  endividamento,  tem  a  credibilidade  que  outros  entes

federados não têm, porque não souberam gerir a coisa pública quando foi necessário.

Por isso, pode ir aos bancos de fomento e dizer que quer dinheiro para investir em

compra de viaturas, em aparelhamento para a saúde, para a construção de escolas

estaduais,  para  aparelhar  as  infraestruturas  urbana e  a  rural,  coisa  tão  solicitada

pelos nossos Prefeitos, para investir no Caminhos de Minas, que vai encurtar e trazer

maior agilidade da logística nos quatro cantos do Estado. São poucos os Estados que

têm essa credibilidade. É bom que isso fique claro. Por isso, discordo um pouco do

ponto de vista do Deputado Lafayette de Andrada. Hoje não estamos aqui votando

uma  coisa  nova,  votando  um  novo  empréstimo,  estamos  apenas  mudando  ou

incluindo  um  novo  sujeito,  ou  seja,  incluindo  o  Banco  do  Brasil.  E  qual  seria  o

problema  se  estivéssemos  buscando  um  novo  empréstimo?  Que  problema  seria

esse, se temos nossas contas em dia, se temos nosso planejamento feito para os

próximos 20 anos? O próprio Deputado André Quintão, que não estou vendo aqui,

conhece bem o assunto, porque conhece bem o PPAG e o PMDI, ou seja, eles é que

programam  o  que  vai  ser  feito  nos  próximos  20  anos.  O  Estado  vai  muito  bem

obrigado. E vai muito bem com a ajuda dos bancos, daqueles que querem fomentar o

desenvolvimento,  como o Banco do Brasil,  o  BNDES, o Banco Mundial,  o  Banco

Interamericano de Desenvolvimento etc. Vamos buscar o dinheiro aonde ele estiver.

O  governo  do  Estado  tem  de  buscá-lo,  porque,  dessa  forma,  vamos  melhorar  a

qualidade de vida da nossa população. Mais do que isso: foi-se o tempo, Deputados

Hely Tarqüínio e Dalmo Ribeiro Silva, em que o Estado sozinho podia fazer tudo.

Aquela história do Estado paternalista, que tinha a obrigação de cumprir todas suas

obrigações, já passou. Hoje constrói-se um novo Estado, podemos ser de esquerda

ou de direita, de centro ou comunista, com ajuda dos órgãos de fomento. Todos nós

temos consciência, aqueles que têm responsabilidade no discurso, que é o caso de V.

Exa., de que não há como mais administrar um Estado, um país ou um Município sem

uma parceria profunda com esses bancos de fomento, com a iniciativa privada e até

mesmo  com  entidades  não  governamentais.  É  assim  que  se  cresce,  que  se

desenvolve,  que  se  constrói  um  novo  Estado.  Minas  está  no  caminho  certo.  O

conjunto  dos  Deputados  estará  aprovando  aqui  essa  pequena  mudança  de  um
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empréstimo  que  foi  aprovada  no  ano  passado.  Se  vierem  outros  projetos  de

empréstimo a esta Casa, votarei pela sua aprovação, porque todo o recurso adquirido

será empregado para aumentar a satisfação do povo mineiro. Muito obrigado.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas, telespectadores da TV Assembleia, venho aqui para, lamentavelmente,

discordar em parte do que disse o nosso colega Gustavo Valadares em relação a

empréstimos,  investimentos  e  à  situação do Estado.  Quanto  mais  profundamente

mergulho nas contas e na estrutura deste Estado, mais inquieto fico com o futuro de

Minas Gerais. Um governo não pode olhar apenas para o seu umbigo, imaginar que

vai  resolver  todos  os  problemas  fazendo os  empréstimos  que  está  fazendo  e  se

esquecendo de que,  em um futuro próximo, essas contas deverão ser pagas.  Os

empréstimos  são concedidos por  muitos  motivos:  pela  credibilidade,  mas também

pelo que temos e que, sendo nosso, é cobiçado por quem nos empresta recursos. O

Estado  de  Minas  Gerais  ainda  tem  patrimônio  e  valores  muito  importantes  que,

eventualmente,  poderão  ser  disponibilizados  como mercadorias  para  pagar  esses

empréstimos. Essa situação se torna extremamente grave, pois já pagamos muito do

que tomamos emprestado, fruto de nossas dívidas, com o nosso patrimônio: com o

Bemge, com o Credireal, com a Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais e com

uma boa parte da Cemig. A Cemig já não é mais nossa, e mais empréstimos serão

realizados para nos comprometer  ou para comprometer  o patrimônio de Minas.  E

essa  responsabilidade  tem  de  ser  levada  em  consideração.  Temos  de  levar  em

consideração que o que está sendo tomado emprestado hoje começará a ser pago

em 2015, e que temos dívida a serem pagas até 2038. Essas dívidas comprometem o

futuro e o presente de Minas. Elas estão comprometendo o presente, pois atualmente

todos  estão  falando  sobre  a  dívida  de  Minas,  mas  parece  que  ninguém  foi

responsável  por  ela;  dizem  que  quem  a  fez  agiu  da  melhor  maneira  possível.

Certamente, fizeram da melhor maneira possível. Mas da melhor maneira possível

como fora feito no final dos anos 90, tornando impagável a dívida pelo Estado de

Minas Gerais.  Este governo a paga, mas, a cada ano, fica devendo mais. E isso

ocorrerá com o próximo governo também. Não há nada dessa questão de as contas

estarem todas em dia, de estar tudo certo, tudo resolvido. O que está resolvido hoje
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não soluciona o  problema do futuro,  e  isso  é  grave.  Vejo  aqui  muitos  dos meus

colegas insistindo, e faço parte dessa história também, para renegociarmos a dívida

do Estado de Minas Gerais com a União. É realmente necessário e importante haver

a renegociação da dívida não só de Minas, mas também dos outros Estados. Vimos o

Fernando Haddad discutindo a necessidade de renegociar com o governo federal a

dívida de São Paulo, Estado mais rico do Brasil,  e da cidade mais  rica do Brasil

também, que é São Paulo. Isso é necessário mesmo. É importante que o governo

federal se sensibilize, olhe para nós e busque resolver essa equação tão complexa,

tão profunda e tão difícil. Somos parte daqueles que lutam por uma condição melhor

para os Estados brasileiros. Não vejo aqui, Srs. Deputados, ninguém levantar a voz,

ninguém.  Condenam  o  governo  como  se  o  governo  federal  também  fosse

responsável por isso. Mas ninguém fala sobre a dívida do Estado com a Cemig, pois

essa dívida não é para pagar um órgão público. Se assim fosse, poderíamos dizer

que  está  bom,  está  entre  irmãos,  no  mesmo  processo.  Não  sendo  nossa,  ao

pagarmos a dívida para a Cemig,  estaremos pagando-a ao setor  privado, que se

beneficiou dos empréstimos públicos, buscando recursos no BNDES para comprar o

patrimônio que é nosso. Comprou com nossos recursos, com o nosso patrimônio,

sendo que o lucro é deles. Ninguém fala disso aqui, nesta Casa. É preciso - e eu já

disse ao relator da dívida, na Comissão, Deputado Bonifácio Mourão - saber o inteiro

teor dos fatos, pois a verdade é algo que clamamos. É preciso revelar a verdade

dessa dívida, quem a fez, como a fez, e todos que nela estão envolvidos. Reconheço

o  trabalho  do  Governador  Itamar  Franco,  que  fez  muita  coisa  importante.  Mas,

quando vejo a dívida da Cemig, vejo que também seu governo teve responsabilidade

ao crucificar os recursos de Minas em favor da iniciativa privada, o que não podemos

admitir. E não há intenção de salvar um e condenar outro; temos de nos debruçar

sobre o fato, sobre a realidade, sobre a verdade. É ela que tem de prevalecer: a

verdade. Como nas palavras de São Paulo, o amor tem de prevalecer ao final dos

tempos, porque é a única condição para salvar o nosso país, o nosso Estado, a nossa

sociedade.

O Deputado Duilio de Castro - Muito obrigado. Sr. Presidente. Ouvi atentamente

este debate, importante para o Parlamento. É bom que a sociedade conheça alguns
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fatos, analise-os e faça as suas considerações.  Gostaríamos de que o Estado de

Minas Gerais nem precisasse votar esse empréstimo, assim como gostaríamos que

os demais Estados disso não tivessem necessidade. Se o governo federal, que tem o

domínio da agenda, votasse o que é necessário ao andamento do País, como o pacto

federativo,  como  os  “royalties”  do  petróleo,  talvez  isso  não  fosse  necessário.

Esperamos que o Congresso Nacional dê melhores condições aos Municípios e aos

Estados,  direcionando-lhes  mais  recursos.  Que  corrijam  algo  que,  infelizmente,

prejudica os Estados e Municípios: o veto da Presidente no caso dos “royalties” do

petróleo. Precisamos de uma reforma tributária para que os recursos sejam melhor

distribuídos nos Estados,  já  que somos uma Federação.  É necessário que esses

recursos cheguem aos Municípios,  ao final  da fila,  onde realmente acontecem as

políticas públicas e onde também são arrecadados os impostos. Mas, ontem, houve a

votação do projeto, em 1º turno, e esperamos não fazer mais um empréstimo, mas

simplesmente uma mudança de cláusula, a fim de que o recurso chegue onde se faz

mais necessário, que é exatamente o final da fila. O dinheiro precisa chegar tanto no

Vale do Jequitinhonha como na região Norte de Minas, na região Central, em todas as

regiões onde esses recursos trarão maior desenvolvimento, gerando mais renda para

o Estado. Esperamos, com essa arrecadação, pagar esses empréstimos, porque o

Estado tem capacidade de endividamento. Ontem, à noite, foi feito um debate, em

que todos tiveram a oportunidade de se manifestar. Foi um debate democrático, em

que  a  Oposição  votou  a  favor  do  empréstimo  devido  à  sua  importância  para  o

desenvolvimento  do  Estado.  Se  o  Regimento  Interno  permite  essa  abertura,  em

caráter de urgência, para resolvermos o problema mais rapidamente, isso é bom para

o Estado, para o Parlamento. E é muito melhor para aquelas pessoas que estão nas

várias  regiões  do  Estado  esperando  que  o  dinheiro  chegue,  principalmente  os

recursos do projeto Caminhos de Minas. O que mais ouvimos nas regiões por onde

passamos é o seguinte: “Que dia começa o asfaltamento da nossa estrada? Que dia

vai começar a melhorar a logística de escoamento dos nossos produtos? Que dia o

asfalto e o desenvolvimento vão chegar à nossa região?”  Atender a isso é o que

estamos buscando quando, em razão do Regimento, imprimimos maior agilidade à

análise da matéria. O que eles querem saber lá é só em que dia vai começar a obra,
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porque o dinheiro já está garantido e deve ser utilizado para fazer o desenvolvimento

chegar até lá. O que está acontecendo hoje está dentro da normalidade. É bom que o

público  saiba  que  o  Regimento  permite  essa  abertura,  possibilita  a  votação  em

caráter  de  urgência.  Esperamos,  Sr.  Presidente,  que o  projeto  seja  saneado  nas

Comissões, chegue aqui ainda na parte da manhã para que possamos votá-lo, já em

2º turno, para consolidarmos o que as pessoas estão esperando que façamos, que é

o desenvolvimento em sua região. Quando há obstrução, quando a Oposição diz que

o Regimento pode ser mudado, quando se diz que não querem deixar votar, quando

se diz que o projeto não é bom, que se trata de novo empréstimo, na verdade não é

nada  disso.  Quando  a  Situação  se  posiciona,  é  bom  para  a  população  ficar

esclarecida, politizada e a par da realidade, saiba o que está sendo votado e para

quê. A única finalidade deste projeto é levar o desenvolvimento a todas as regiões do

Estado de Minas Gerais. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

estou  aqui  porque  o  eminente  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  Presidente  da

Comissão Especial da Dívida Pública, mencionou meu nome na questão relativa à

dívida com a Cemig. Na verdade, o Deputado tem razão quando fala que o Estado

deve à Cemig e que a dívida era grande. Só que essa dívida foi renegociada com a

empresa.  O Estado tomou empréstimo junto  a  banco e,  com isso,  conseguiu um

abatimento de cerca de quase R$3.000.000.000,00 no seu débito com a Cemig. O

débito era de R$5.000.000.000,00 e foi reduzido para essa quantia que mencionei.

Além  disso,  os  juros  caíram  muito.  Os  juros  pagos  à  Cemig  eram  de

aproximadamente 8%, desde a época do contrato, no final da década de 90. Agora os

juros caíram muito, e, porque o Estado conseguiu esse empréstimo, acabou pagando

à Cemig  e,  em razão disso,  ganhou uma diferença grande.  Na verdade,  nós,  da

Comissão  da  Dívida  Pública,  por  recomendação  do  Presidente  Adelmo  Leão,

pedimos informações sobre tudo que está acontecendo nessa renegociação da dívida

com a Cemig. E essas informações deverão vir do governo para a Comissão. Quero

aproveitar a oportunidade para voltar a dizer que, pelo simples fato de o Estado estar

devendo à União... E está devendo muito, não só Minas, mas todos os 27 Estados

brasileiros, sem exceção, estão devendo, inclusive Amapá e Tocantins, que, no final
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da década de 90, precisamente em 1998, não entraram na renegociação. Hoje devem

e muito.  Queremos deixar  bem claro  que o  Estado não  pode ficar  amarrado,  de

braços  cruzados,  engessado,  sem poder  fazer  nenhuma operação  de crédito  por

causa da dívida pública. Se isso acontecer, o Estado não fará praticamente nenhuma

obra. Não vamos ter mais asfalto, não vamos ter reforma e construção de escola, não

vamos ter reforma e construção de postos de saúde e unidades básicas de saúde,

não vamos poder reaparelhar as nossas Polícias Militar, Civil, Corpo de Bombeiros,

etc.  O  Estado  vai  ficar  completamente  paralisado.  Hoje  mesmo os  jornais  estão

mostrando uma declaração do Governador Anastasia em que ele diz que só de juros,

sem  falar  em  amortização  da  dívida,  o  Estado  está  pagando  aproximadamente

R$5.000.000.000,00  por  ano.  Ora,  se  está  pagando  isso,  o  Estado  está  sem

condições de fazer investimentos. Ele está pagando o quanto ele tem, ou até mais,

para investir. A própria Presidente Dilma está estimulando esses empréstimos. Não

não só o Estado de Minas Gerais está fazendo empréstimos, mas também quase

todos  os  Estados  brasileiros,  estimulados  pela  Presidente  da  República  para

movimentar a economia e continuar a geração de emprego. Por isso, os índices têm

demonstrado que o percentual  de desemprego no País já vem caindo.  E por que

isso? Por causa dos Estados, que estão gerando emprego. Se nós nos negarmos um

empréstimo ou financiamento como esse, como vamos ter obras no Estado, como

teremos geração de emprego? A Presidente da República, o governo federal precisa

se convencer de que os Estados brasileiros não podem continuar pagando juros na

base de 6% a 9% e mais a correção pelo IGP-DI, que eleva esse percentual para

cerca  de  14%.  Enquanto  isso,  o  governo federal  está  emprestando dinheiro  para

Cuba,  Gabão  e  Bolívia  a  6%,  um  percentual  muito  abaixo  do  cobrado  em

empréstimos aos Estados da Federação. Isso não é justo, não é admissível.  Além

desses juros, o comprometimento da dívida, que é de 13%, impede o Estado de ter

recursos para fazer obras para todos os cidadãos mineiros. E a correção pelo IGP-DI

é inadmissível. Então, precisamos chegar junto à Presidente Dilma, todos os Estados

brasileiros, o colegiado de Presidentes, muito bem presidido pelo Presidente Dinis

Pinheiro, e a Unale. Cerca de mil Deputados estão trabalhando intensamente para

tentar  resolver  o  problema  da  dívida  pública.  Só  não  podemos  deixar  o  Estado
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engessado,  sem condições de operação de crédito,  porque o governo federal não

resolve o problema da dívida pública. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

caríssimos  Vereadores  da  minha  querida  Ouro  Fino,  que  estão  nesta  Capital

participando de um congresso. É um prazer tê-los conosco, nesta Casa Legislativa.

Caros  Deputados,  com  referência  a  esse  projeto,  que  praticamente  iniciou  esta

discussão,  devo dizer  a todos que Minas  tem pressa.  A Assembleia  também tem

pressa  para  votar  esse  projeto  que  veio  em  regime  de  urgência.  Ontem  ele  foi

apreciado na Comissão de Constituição e Justiça, onde o Deputado André Quintão

destacou a necessidade desse projeto,  principalmente tendo em vista os recursos

que  serão  injetados  em  nosso  Estado.  Esse  projeto  é  de  suma  importância,  e

estamos prontos para votá-lo. A Comissão acabou de aprová-lo, e há o regime de

urgência. Existe a necessidade de aprová-lo,  uma vez que não estamos mudando

nada.  Quero  ratificar  as  palavras  dos  Deputados,  principalmente  do  Deputado

Gustavo Valadares, que se manifestou sobre a credibilidade do governo para buscar

recursos. Esses recursos serão destinados ao asfaltamento das rodovias do Sul de

Minas e das estradas do Programa Caminhos de Minas, já anunciado pelo nosso

Governador. Sempre fomos parceiros e, agora, com recursos desse projeto, teremos

maior visibilidade e maior desenvolvimento em nosso Estado. Estamos prontos para

votar, Sr. Presidente.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Resolução nº

3.802/2013  seja  apreciado em primeiro  lugar.  Com a palavra,  para  encaminhar  a

votação, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, estou solicitando a inversão da pauta

porque o projeto de resolução da Mesa da Assembleia, que já está pronto para votar,

que não teve que esperar reunião de Comissão, pois está tramitando há mais tempo

que os outros projetos, no meu entender, é mais importante. Ele cria uma importante

comissão nesta Casa cujo objetivo é a situação das pessoas viciadas em “crack” ou

outras drogas. Na Assembleia Legislativa, uma comissão funcionou muito bem - teve
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como  Presidente  o  Deputado  Paulo  Lamac  e  como  um  dos  protagonistas  e

idealizadores o Deputado Vanderlei Miranda. Aliás, ao que tudo indica, o Deputado

Vanderlei  Miranda será  também Presidente  dessa comissão permanente  e  tem o

nosso apoio para isso.

A criação dessa comissão é fundamental, porque os problemas são de fato graves.

Todos os Deputados recebem em seu gabinete reclamações e reivindicações para

que  políticas  públicas  a  respeito  dessa  questão  sejam  implementadas  no  nosso

Estado de Minas Gerais. A droga passou a existir como epidemia, e não apenas na

Capital  e  nos  grandes  centros:  qualquer  distrito  ou  comunidade  se  depara  com

pessoas com dependência química não só de drogas  legais,  como o álcool,  mas

ainda  de  drogas  ilegais,  em  especial  o  “crack”,  que  exige  políticas  públicas

adequadas.  A Assembleia  Legislativa  já  contribuiu  muito  por  meio  da  comissão

especial  e  pode  contribuir  ainda  mais  por  uma  comissão  permanente.  Em  boa

medida,  houve  um  acordo  nesta  Casa  para  que  essa  comissão  fosse  criada.  O

projeto de lei já foi aprovado em primeiro turno, já está amadurecido nesta Casa. Em

relação a ele, não há nenhuma polêmica. Porém, mais uma vez reclamo quanto à

ordem de apreciação dos projetos de lei nesta Casa. Por isso, estou encaminhando a

votação de inversão da pauta.

Deputados e Deputadas,  nós nos sentimos pressionados a  votar  um projeto do

governo que diz respeito a aumento. Vou discutir  esse projeto depois.  Escutei os

argumentos favoráveis que foram apresentados, que são os mais banais possíveis,

na  minha singela  opinião.  Dizer  que,  como existe  dinheiro  emprestado e  não há

restrição  a  Minas,  podemos  pegar  emprestado,  que  o  Estado  tem  condições  de

empréstimo. Ora, isso quem tem de analisar é a Assembleia Legislativa. Até respeito

essa opinião, mas, para mim, o Estado vai muito mal, tanto é que não quer pagar um

centavo neste governo. Todo o empréstimo será pago pelo próximo governo, porque o

atual  tem consciência  de  que não tem dinheiro nem para investimento  nem para

pagar dívida, então empurra o pagamento da dívida para depois. Mas esse é outro

assunto  que  vou  discutir  depois.  Quero  somente  dizer  que  esse  argumento

apresentado é tacanho, simples, singelo, não se sustenta.

O  Estado  de  Minas  Gerais,  hoje,  não  tem  condições  de  arcar  com  mais
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empréstimos, porque já está com a capacidade de investimento quase zero, tendendo

a zero. O investimento no Estado tende a zero, porque há empresas saindo daqui. Já

disse isso ontem e vou debater depois. Quando dizem que o Estado tem condições

de se endividar, concordo, mas depois ele não investe os 25% em educação, os 12%

em saúde, arrocha o servidor público e o custeio.

Assim  qualquer  um faz,  mas  vai  diminuindo a  capacidade  do  Estado e  de  seu

custeio, enforcando, cada vez mais, os servidores públicos civil e militar. Esse é o

quadro de Minas.

Aqui, como a Assembleia Legislativa só funciona em favor do governo e de seus

interesses, um projeto para o qual se tem todo o consenso de criar uma comissão

importante como a de combate ao “crack” precisa ser colocado depois do projeto do

governo. Meu requerimento, então, é no sentido de fazermos a inversão: primeiro,

vamos discutir o projeto de resolução desta Casa, deliberando sobre a criação dessa

comissão e, depois, vamos fazer, com calma, o debate acerca do empréstimo.

Se o governo está receando que alguém peça verificação de quórum, quero dizer

que,  em primeiro lugar,  é  obrigação dos Deputados estar  na  hora  da  votação.  O

Deputado  não  deve  ficar  aqui  para  votar  algo  e  depois  sair  correndo.  Não.  A

obrigação  do  Deputado  é  estar  aqui  para  votar,  e  todos  sabemos  disso,  não  é,

Deputado Alencar da Silveira Jr.? O governo não precisa duvidar do compromisso dos

Deputados.  Os Deputados  e as  Deputadas  desta Casa têm esse compromisso e

jamais faltaram ao dever de estar aqui para votar. Então, o governo não precisa ficar

pedindo para colocar seu projeto em primeiro lugar. O Deputado tem a consciência do

dever  a  ser  cumprido.  Não  precisam  colocar  primeiro  o  projeto  do  governo  para

depois  esvaziarem  o  debate.  O  governo  quer  esvaziar  o  debate  para  aprovar  o

projeto de empréstimo sem debatê-lo na Assembleia Legislativa.

Volto ao tema, Sr. Presidente. Estou realmente preocupado com os rumos que a

Casa  vem  tomando.  Para  V.  Exa.  ter  uma  ideia,  as  comissões  já  estão  todas

fiscalizadas e vigiadas pelo governo. Naquelas presididas pelo PT, o governo nomeou

os Deputados para ficarem lá, atentos, o que é chamado carinhosamente de tropa de

choque. Onde há Presidência do PT ou dois Deputados desse partido, há a tropa de

choque  a  fim  de  tentar  impedir  a  aprovação  de  requerimentos  da  Oposição,
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requerimentos  que  solicitem informações.  Isso  está  acontecendo,  Deputado  Célio

Moreira. Vou mostrar a V. Exa. Até na Comissão de Direitos Humanos, isso já está

acontecendo. Há uma fiscalização absurda. Para os requerimentos que não agradam

ao governo, há uma tropa de choque a fim de evitar o debate.

Repito  que  já  existem  especulações  pelos  cantos  da  Assembleia  Legislativa  a

respeito  da  existência  de  uma  reforma  regimental  sendo  proposta  pela  base  do

governo,  o  que  significaria  diminuir,  ainda  mais,  o  poder  de  debate  desta  Casa.

Chamo a atenção da base do governo: vocês também ficarão sem nenhuma valia

para o próprio governo aqui, na Assembleia Legislativa. Basta mandarem o projeto, e

homologa-se a vontade do governo. Os Deputados virarão despachantes de luxo.

Irão para o interior, com suas parcas emendinhas, distribuir mata-burros, verbas para

hospitais, para educação.

Não tenho nada contra fazer isso, e também faço, não sou fariseu. Quando há uma

emenda  parlamentar,  eu  indico,  não  estou  aqui  fazendo  o  discurso  de  fariseu.

Entretanto, esse não é o papel principal de um Deputado. Se não tivermos aqui a

capacidade de fazer um debate político, viraremos despachantes de luxo, iremos para

o interior  para agradar:  “Prefeito,  tenho uma emendinha.  É pouquinho,  mas é  de

coração. É uma emenda pequenininha, R$20.000,00, mas é de coração”. Ficaremos,

então, nesse papel.

Portanto, chamo a atenção da base do governo para tomar cuidado. Os nossos

Deputados  mais  novos,  que  estão  chegando  aqui  para  seu  primeiro  mandato,

precisam ter cuidado, pois o valor do Deputado está exatamente no debate político da

Situação e da Oposição. Retirado esse debate, o Deputado passa a ser porta-voz do

governo, escravo de suas vontades, sem vontade própria, sem condições de reação e

de opinião. Isso é o que vejo na Casa, infelizmente, cada vez mais.

Repito aqui mais um exemplo, para terminar. Ontem à noite, votou-se o projeto de

lei de concessão do aumento ou de remanejamento do banco que fará o aumento,

para ser mais fiel ao teor do projeto. Não se respeitou o interstício de 24 horas. A

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária reuniu-se às pressas e apreciou

em 2º turno. Voltou para cá e passou na frente do outro projeto, que aqui estava há

muito tempo.
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Poderia  ter  votado  outro  projeto  enquanto  esse  se  discutia  na  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, mas o governo ficou aqui ocupando o tempo

com medo de se votar o outro projeto e o Plenário se esvaziar e não ter como votar o

seu. Então, tem que vigiar os Deputados também. É um castigo: “Vou votar aquele

projeto  primeiro,  porque,  senão,  você  foge  e  não  vota  os  outros”.  Bobagem,  os

Deputados têm consciência.  Não precisa haver esse tipo de fiscalização sobre os

Deputados.  Acho  uma  vergonha  para  a  Assembleia  Legislativa  esse  tipo  de

comportamento. Então, estou pedindo a inversão da pauta para que seja respeitado

um projeto que já está negociado, que é muito importante, que mereceu inclusive

uma comissão especial na Casa, e ele seja votado em primeiro lugar. Muito obrigado.

Questão de Ordem

O  Deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Sr.  Presidente,  quero  apenas  solicitar  um

esclarecimento:  o  eminente  Deputado  Rogério  Correia  levantou  uma questão  de

ordem  sobre  a  possibilidade  de  votarmos  ou  não  o  projeto  de  empréstimo  que

aprovamos  em  1º  turno  ontem  à  noite.  Pela  manhã a  Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária apreciou o projeto, que já está na pauta para ser votado.

O Deputado  Rogério  Correia  havia  apresentado um requerimento  de  inversão de

pauta, aproveitando esse interstício, já que o projeto ainda estava em apreciação na

Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  para  que  pudéssemos  ir

adiantando os trabalhos da Casa, votando o projeto que estava em segundo lugar.

Entretanto, já está de posse da Mesa o projeto do empréstimo, que é o primeiro da

pauta.  Portanto,  não vemos  necessidade de se  inverter  a  pauta,  uma vez que o

primeiro  projeto  já  se  encontra  sobre  a  mesa  e  podemos,  então,  fazer  fluir

naturalmente os trabalhos. Dessa forma, Sr. Presidente, faço um apelo ao eminente

Deputado Rogério Correia: que retire o requerimento de inversão de pauta para que

possamos dar  prosseguimento natural  à forma da pauta. Caso permaneça com o

requerimento, solicito aos companheiros que o rejeitem para seguirmos a ordem da

pauta.  Muito  obrigado.  Eram  essas  as  minhas  palavras,  Sr.  Presidente.  Muito

obrigado.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-
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Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Rogério Correia - Solicito verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

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

em seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

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

O Deputado Duilio de Castro - Sr. Presidente quero registrar meu voto “não”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 6 Deputados. Votaram “não” 35

Deputados, totalizando 41 votos. Está, portanto, ratificada a rejeição do requerimento.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.745/2013, do Governador do Estado,

que altera a Lei nº 19.969, de 26/12/2011, que autoriza o Poder Executivo a contratar

operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social -

BNDES. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em

discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir-lo, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, Deputados

e  Deputadas,  companheiros  da  imprensa,  telespectadores  da  TV  Assembleia,

senhoras e senhores das galerias, técnicos, servidores e funcionários da Assembleia

Legislativa, solicitei  a discussão em 2º turno do projeto, em que o Governador do

Estado reitera o pedido de empréstimo,  mas altera o credor  -  do BNDES para o

Banco do Brasil. Isso porque creio que alguns pontos ainda precisam ser esclarecidos

e discutidos no Plenário desta Casa.

Quero, em primeiro lugar, ressaltar novamente a minha indignação e contrariedade

com a forma com que o governo encara o Poder Legislativo, apenas instrumento para

aprovação de projetos, e não uma Casa de debate político. Esse projeto foi votado

ontem à noite,  e não se espera sequer o interstício de 24 horas, isto é, entra em

primeiro lugar na pauta do dia seguinte, paralisando todo o processo de votação da

Assembleia  até  que  a  Comissão  de  Fiscalização Financeira  aprecie  o  projeto  do

governo. Assim sendo, podemos afirmar que só há interesse do governo em aprovar
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esse projeto. Os demais projetos de Deputados, que consideramos úteis, inclusive a

criação  da  comissão  de  combate  ao  “crack”  e  a  outras  drogas  ilícitas,  precisam

subordinar-se e ser apreciados apenas depois de aprovado o projeto do governo.

Portanto,  mais  uma  vez,  a  Assembleia  Legislativa  se  curva  diante  da  vontade

soberana do Poder Executivo. É assim que vai funcionando o Poder Legislativo em

Minas Gerais.

Não é à toa que Minas é o Estado que mais governou por leis delegadas. Minas

Gerais  inventou uma tal  de  lei  delegada  que  virou  febre,  e  agora  Municípios  do

interior passaram a lançar mão dessa tal lei delegada.

Aproveito a presença do Deputado Lafayette de Andrada para fazer  uma crítica

construtiva ao Município de Barbacena, do Prefeito Toninho Andrada, que fez uma lei

delegada de um ano para valer 365 dias.  O Parlamento, a Câmara Municipal,  foi

anulado em Barbacena. Durante um ano, o Prefeito vai legislar mediante lei delegada.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Essa lei delegada a que V. Exa. se

refere diz respeito somente à reforma administrativa.

Lembro que lá o Prefeito Toninho Andrada, na hora em que assumiu, encontrou a

cidade e a administração em frangalhos: os postos de saúde não funcionavam; os

funcionários  estavam  há  três  meses  sem  receber  pagamento;  e  os  aposentados

também não recebiam a sua aposentadoria há quatro meses. Havia ainda uma dívida

de  R$50.000.000,00  com  fornecedores,  e  nada  funcionava  na  máquina  pública.

Então,  faço apenas esta observação:  a lei  delegada serve para efeito de reforma

administrativa, não para os demais temas.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Mantenho  a  crítica:  um  ano  de  reforma

administrativa? O Prefeito precisará de 360 dias.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - São três meses e mais três meses

para decretos.

O Deputado Rogério Correia* - Então, são seis meses. A informação que me foi

dada era que seriam 360 dias. Que sejam seis meses de lei delegada. O governo vai

funcionar seis meses para fazer reforma administrativa sem precisar do Parlamento.

Há a Câmara Municipal; Vereadores foram eleitos. Esse é o exemplo que vem de

Minas Gerais: delega-se. Em vez de a Assembleia Legislativa legislar, legisla-se por
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lei  delegada.  A moda  está  pegando.  Agora  também  Municípios  podem  ficar  seis

meses decretando lei contra o Parlamento. É o exemplo; essa é a relação autoritária

que, de maneira geral, o governo do PSDB tem com as Casas Legislativas. O mal

exemplo  de  Minas  Gerais,  infelizmente,  está  virando  agora  exemplo  para  os

Municípios também governados pelos tucanos; leis delegadas prosperam pelo Estado

de Minas Gerais afora. Fica aí o exemplo.

Imaginem se o PSDB voltar - e isso não vai acontecer, felizmente - a presidir o

Brasil! Fechariam o Congresso Nacional! Já pensaram o Aecinho mandando ver lei

delegada no Congresso Nacional, substituindo a Câmara Federal e o Senado? “Leis

delegadas: aqui quem manda sou eu”. A imprensa cala a boca: “Quieta, imprensa. A

imprensa não fala nada. Aqui está tudo dominado”. Tribunal de Contas da União?

“Não, nomeio todo mundo que é do meu partido”. Faz igual ao Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais, tudo dominado, leis delegadas, e aí vai. Assim funcionaria o

Brasil.  Já pensou, Deputado Elismar Prado? Sem Tribunal de Contas, o Supremo

calado, uma beleza. Depois o Hugo Chávez é que era o ditador.

Aliás, mais uma vez, permitam-me fazer uma homenagem ao grande Presidente

Hugo Chávez, que se foi. Ele honrou os compromissos com os pobres da Venezuela

e foi  atacado pelos  poderosos e os  grandes donos das mídias  poderosas.  Essas

atacaram o Presidente Hugo Chávez, mas o povo pobre está lá, chorando a morte do

seu líder. Quero, então, prestar a minha homenagem ao Presidente Hugo Chávez, um

democrata. Diziam que ele era ditador, mas era democrata. Disputou e ganhou as

eleições  e  fez  plebiscito  como  ninguém.  Não  fez  lei  delegada;  colocou  para  o

Congresso fazer Constituição. É um democrata chamado de ditador pela mídia, que

reclama  que  não  há  liberdade  de  imprensa,  mas,  na  verdade,  é  liberdade  de

empresa, porque só publica quem paga.

A imprensa é isso: quem faz os grandes informes publicitários e a alimenta. Mas ela

diz  que tem liberdade.  A Andrea Neves  gastou,  nos  governos  Anastasia  e  Aécio,

R$2.000.000.000,00  com  a  imprensa  livre.  Com  R$2.000.000.000,00  de  informe

publicitário,  a  imprensa  é  livre.  Vocês  viram  a  charge  do  “Estado  de  Minas”  de

domingo? Um absurdo. Era assim: de um lado estavam o Lula e a Dilma dizendo

“Vamos continuar assim: prometendo, e não fazendo nada, que está dando certo.” e,
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do  outro  lado,  estavam  o  Anastasia  e  o  Aécio  dizendo  “Vamos  continuar  assim:

fazendo as coisas, que tem dado certo.”. Esse é o jornal livre, essa é a imprensa livre.

Com R$2.000.000.000,00 a imprensa fica livre para publicar o que o Aécio manda, o

que o Anastasia quer; é a imprensa livre da Andrea Neves, Deputado Sávio Souza

Cruz. É assim que funciona, em Minas Gerais; e Hugo Chávez é o ditador.

Agora, em Barbacena, o Toninho Andrada pegou o jeito. Ouvi falar que era um ano,

mas o Deputado Lafayette de Andrada me chamou a atenção, dizendo que são só

seis meses. Para fazer a reforma administrativa não precisam do Parlamento durante

seis meses, pois há lei delegada. Aí, o Toninho vai lá. O Prefeito é meu amigo, gosto

muito  do  Toninho,  mas está  exagerando.  Seis  meses de lei  delegada? É esse o

relacionamento  que  tem  com  o  Parlamento  para  fazer  reforma  administrativa?

Disseram que os hospitais e as escolas estão mal. Discutam, então, com a Câmara

Municipal,  seu Poder  Legislativo,  como melhorarão a  situação das escolas  e  dos

hospitais.  Ou  ele  agora  virou  imperador  de  Barbacena?  Põe  o  jamegão  e  sai

decretando lei, à revelia do Parlamento, como Aécio Neves fez com Minas Gerais,

com leis delegadas? Essa é a liberdade que aqui se coloca?

Estou  abismado de ver.  E  a Assembleia  Legislativa não pode sequer  votar  um

projeto  criando  a  comissão  de  combate  ao  “crack”  antes  de  votar  o  projeto  do

governo, porque ele quer empréstimo; subordina-se a isso.

Sinceramente.  Tem hora,  Deputado Elismar,  que ficamos até  tristes.  Desanimar,

não desanimamos, mas ficamos um pouco constrangidos - acho que esta é a palavra

certa. Ficamos constrangidos em um ambiente onde a vontade do governo tem de

imperar de todas as formas, onde, como diz o Deputado Sávio Souza Cruz, está tudo

dominado.

O Deputado Elismar  Prado (em aparte)*  -  Obrigado,  Deputado Rogério Correia.

Gostaria  de  registrar  que  na  cidade  de  Uberlândia  nosso  adversário,  o  Prefeito

anterior, governou por um longo período, também por meio de uma lei delegada, o

que é um absurdo, porque cerceou a participação dos Vereadores, que deram um

cheque em branco ao ex-Prefeito. Abdicaram de sua prerrogativa, que, como a nossa,

é acompanhar os atos do Poder Executivo, apresentar propostas de lei, apreciar os

projetos que o Executivo envia ao Poder Legislativo. Infelizmente, aquele ex-Prefeito



496
____________________________________________________________________________

governou por um longo período através de lei delegada, instrumento antidemocrático

e autoritário.

Gostaria de registrar que nosso Prefeito, Gilmar Machado, do PT, que foi eleito com

70% dos votos, aboliu de uma vez por todas o uso de leis delegadas no Município de

Uberlândia,  para  permitir  que  a  população  possa  participar  de  todo  o  processo

político,  para  que  haja  audiências  públicas,  para  que  os  movimentos  sociais

participem, discutam. Todos os projetos que são enviados à Câmara Municipal são

discutidos  pelas  comissões  temáticas,  que  se  reúnem  com  os  segmentos

relacionados  com  aquele  tema.  Ou  seja,  dá  mais  trabalho,  mas  tem  muito  mais

legitimidade, e a sociedade participa e reconhece. Então, parabenizo a atitude do

Prefeito Gilmar Machado, que aboliu o uso de leis delegadas, para que todos possam

participar - Situação, Oposição -, para que haja debates, para que haja liberdade,

para acabar com as perseguições e com todo o autoritarismo. Essa é uma atitude

democrática.

Em Minas Gerais, além do uso de leis delegadas, estamos discutindo agora mais

um projeto de empréstimo. O Deputado Adelmo referiu-se muito bem à imensa dívida

do Estado para com a Cemig. Enquanto isso, o governo solicita mais um empréstimo.

Lamentavelmente,  Deputado Rogério Correia, o governo repassa toda essa dívida

para a população,  inclusive a dívida  com a Cemig.  Enquanto  a  Presidenta Dilma

anunciou - e depois de muita luta conseguimos converter em lei a Medida Provisória

nº 579, que dispõe sobre a redução da conta de luz em Minas Gerais, já é lei, as

contas já estão chegando às residências 18% mais baratas, na contramão da medida

da  Presidenta  Dilma,  o  Estado  faz  todos  os  esforços,  inclusive  pressionando  e

capturando membros da Aneel, solicitando mais um aumento.

Agora,  no  processo  de  revisão  tarifária,  tivemos  uma  reunião  ontem,  em  que

expusemos toda a nossa indignação. Em vez de contribuir para o Brasil na redução

dos  custos  de  produção,  dos  custos  com  energia  elétrica,  gerar  emprego,  gerar

renda, a Cemig quer mais um aumento, agora de 11%, para os usuários de baixa

tensão,  o  que  é  lamentável.  Infelizmente,  em  Minas  Gerais  aumentam-se  taxas,

aumentam-se tarifas, cobra-se o mais alto ICMS do Brasil, e repassa-se toda essa

dívida,  principalmente  para  a  população  mais  carente.  O  ICMS que  incide  sobre
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negociações de outros setores é praticamente zero, como no caso da mineração, da

exportação, do comércio de joias, que é apenas 5%, do comércio de querosene, que

também é irrisório, enquanto em serviços essenciais, como o fornecimento de energia

elétrica, a população é penalizada com mais de 40% de ICMS.

Enquanto  o  governo  federal  retirou  impostos  e  reduziu  encargos  federais,

infelizmente, mantém o ICMS caríssimo, contrai mais dívida e a repassa toda para a

população. Isso é lamentável. Gostaria apenas de registrar o nosso posicionamento e

parabenizar V. Exa. Muito obrigado.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  (em  aparte)*  -  Deputado  Rogério  Correia,  as

pessoas que assistem à TV Assembleia devem pensar de vez em quando que, em

relação aos projetos  de lei,  estão sendo repetidas as transmissões das votações,

pois,  quantas  vezes,  eu,  V.  Exa.  e  tantos  outros  viemos  falar  sobre  pedido  de

empréstimo.

Esse será mais um empréstimo. Ele foi pedido ao BNDES e, agora, vão tentar com

o Banco do Brasil. Já sugeri, Deputado Leonídio Bouças, uma autorização genérica,

para que seja pedido empréstimo onde quiserem e também a particulares e agiotas.

O Deputado Rogério Correia* - Poderia ser uma lei delegada, não é?

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Minas Gerais chegou a esse ponto

depois  de  instituírem  a  contabilidade  criativa,  que  criou  o  déficit  zero.  No  ano

passado,  essa  criatividade  aperfeiçoou-se.  O  Governador  Anastasia  anunciou  um

superávit  de  R$1.700.000.000,00.  Deputado  Rogério  Correia,  como  ele  foi

construído? Os R$3.700.000.000,00 de empréstimos tomados foram contabilizados

como  receita.  Na  contabilidade  criativa  de  Minas  Gerais,  não  se  paga  mais

empréstimo.  Esses  R$3.700.000.000,00  foram  contabilizados  como  receita,  e  a

fração não paga da dívida com a União, aquela que é decotada pelo limite de 13% da

receita líquida corrente, também sumiu do balanço de Minas Gerais.

Se  fizéssemos  aquela  contabilidade  antiga  e  tradicional,  e  não  a  criativa  dos

tucanos, não lançássemos empréstimo como receita e lançássemos o saldo não pago

da dívida como despesa, fecharíamos o ano com um déficit de R$7.000.000.000,00.

Esse foi o pior resultado do Estado de Minas Gerais no ano de 2012.

O crescimento do PIB brasileiro, de 0,9%, foi chamado pelos tucanos de “pibinho”,
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mas não mencionam que o PIB de Minas Gerais em 2012 foi negativo. Tivemos um

crescimento negativo do PIB em 2012.

Se fizéssemos um acompanhamento de 2003 a 2010, período em que Minas foi

governada pelo Senador Aécio Neves, e inseríssemos nosso Estado no “ranking” dos

outros, veríamos que ocupamos um honroso 22º lugar entre os Estados que mais

cresceram. Somente seis Estados cresceram menos que Minas Gerais, que cresceu

abaixo da média brasileira, embora tenha sido o que mais se endividou.

Agora iniciamos o ano com esse primeiro projeto, sempre no famoso trâmite Ben

Johnson que os tucanos adotam nesta Casa, pois é rápido e viciado, sem discussão,

sem cumprir os interstícios das horas, votando-se à noite, com ou sem quórum, e, no

outro dia, já está na pauta. Temos de aprovar mais empréstimo. Esta é a rotina de

Minas Gerais: empréstimo e propaganda, mistificação e campanha de Aécio Neves. É

só isso que existe em Minas. Não há outro projeto.

Não há um projeto para a saúde, mas Minas avança e mostra o caminho. Agora

batemos o recorde em casos de dengue. Foram 40 mil casos somente nos primeiros

dias do ano. Esse foi um recorde histórico. Minas avança. Minas na vanguarda. O

Milton Gonçalves faz propaganda da educação, dizendo que está uma beleza, mas

não diz que aqui os professores ganham menos da metade do que querem pagar por

preso na próxima PPP. Os professores ganham uma miséria, não têm carreira e não

podem  sequer  ter  acesso  à  merenda  escolar,  mas  voltaram  com  as  turmas

multisseriadas. Essa é a educação em Minas Gerais.

Em relação à segurança, Minas Gerais é o único Estado do Sudeste em que a

criminalidade cresce. Isso pouco importa. Essa é a Minas real, mas a que conta para

eles  é  a  do  “marketing”,  da  propaganda e  das  peças  de campanha do  Senador.

Dessa Minas eles cuidam bem e zelam. Essa tem dinheiro à vontade.

Essa é a Minas construída na mídia, com a informação, com a publicidade e com a

propaganda feita pela “Goebbels das Alterosas”, Sra. Andrea Neves. Assim “lá nave

va”, Minas Gerais “va”, cada dia mais pobre, cada dia mais exaurida, cada dia mais

sem perspectiva,  com a economia “reprimarizada”,  sem perspectiva para o futuro.

Mas pouco importa, só há um projeto em curso, que é a campanha do Senador.

Aliás, anteontem, fazendo campanha em Goiânia, o Senador queixou-se, dizendo
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que  a  Presidente  faz  campanha.  É  uma  coisa  delirante.  A  sobriedade  do  ex-

Governador  precisa  ser  mais  bem  trabalhada;  ele  precisa  cuidar  um  pouco  mais

daquilo  que  ingere,  porque,  fazendo  campanha  em  Goiânia,  queixa-se  de

antecipação de campanha, Deputado Hélio Gomes. Fazendo campanha e queixando-

se de campanha. É Minas da contabilidade criativa, do choque de gestão, do déficit

zero, do PIB da China, que, ainda assim, quebrou.

Vamos, então, para mais um empréstimo dos tantos que já foram aprovados aqui e

que, de Aécio para cá, totalizam R$23.000.000.000,00. Se considerado o PIB, Minas

Gerais é o 2º Estado mais endividado do Brasil. Se considerada a receita em relação

à dívida, também é o 2º; e se considerada a participação relativa no PIB, Minas é o

Estado mais endividado do País. Grande obra de Aécio Neves, e ele quer apresentá-

la  ao  Brasil  como  um  projeto  para  todo  o  País.  Quem  sabe  quer  transformar

novamente o Brasil no País mais endividado, voltar ao FMI, voltar àquela condição

mendicante na qual os tucanos deixaram o País? É isso que estamos vivendo aqui.

Que  os  telespectadores  da  TV  Assembleia  não  se  assustem:  as  senhoras  e  os

senhores  não  estão  enganados,  não  é  uma  reprise,  é  mais  um  empréstimo,

totalizando,  como  disse,  R$23.000.000.000,00,  que,  somados  aos  mais  de

R$70.000.000.000,00  que  o  Estado  já  deve  à  União,  totalizam  quase

R$100.000.000.000,00.  É programado para  quebrar  depois  do  governo,  porque  a

carência é até este governo. Isso quando chegar 2028, quando o decote da dívida

deixa de ser 13% e passa para 25%. Então Minas Gerais pedirá falência, fechará as

portas e entregará, quem sabe?, aos tucanos. Mas isso não os preocupa, porque a

eleição ocorre antes, o projeto deles se materializa antes. Parabéns a V. Exa. Muito

obrigado pela concessão do aparte.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz.

Sempre profundo em suas análises, contribuiu muito para o debate. Deputado Sávio

Souza Cruz, o comitê do Aécio, que tem as mesmas iniciais da Cidade Administrativa,

CA,  está  a  pleno  vapor.  Ontem,  no  encontro  dos  Prefeitos,  custeado  com  verba

pública,  ele  ganhou  um  reforço.  O  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Belo

Horizonte, Vereador Léo Burguês, lançou publicamente Aécio Neves como candidato

à Presidência da República. Ele disse que Aécio é a salvação do Brasil.
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Deputado Sávio  Souza Cruz,  temos que dizer  a verdade para o nosso povo.  A

postura do Senador Aécio Neves é corajosa. Preciso elogiá-lo, Deputado. Sei que V.

Exa. não gosta que faça nenhum elogio a ele, mas preciso fazer esse. Agora, ele está

assumindo, de fato, o que quer para o Brasil; não está mais escondendo Fernando

Henrique Cardoso, que passou a ser seu espelho. O que ele quer para o Brasil é

aquilo que Fernando Henrique fez. Então, ele está com Fernando Henrique para lá e

para cá, já o trouxe aqui. Fernando Henrique Cardoso é o guru do Aécio. Deve estar

sonhando  com  o  FMI,  aquele  mesmo  FMI  para  o  qual  1.500.000  portugueses

gritavam: “Fora já daqui!” Igual gritávamos: “Fora já, fora já daqui, FHC e FMI.'” E o

Aécio quer voltar com o Fundo Monetário Internacional, com o Fernando Henrique. É

o modelo mineiro. No Brasil era a dívida com o FMI, o endividamento e a venda das

empresas.

Aqui não têm nem mais como vender, porque, infelizmente, 2/3 do capital da Cemig

estão em poder de estrangeiros e da Andrade Gutierrez. O modelo de Minas está

falido. Aliás, o Deputado Sávio Souza Cruz falou sobre o 22º PIB. Eu falei sobre isso

ontem. É preciso dizer também que a segunda maior dívida pública do País é a do

Estado de Minas Gerais.

Vejam bem o que é o Estado de Minas Gerais. Qual é a política do governo? Vou

citar, mais uma vez, o exemplo da energia elétrica. O jornal “Hoje em Dia” publicou a

seguinte  matéria:  “Alta  dos preços  perde força  em  fevereiro,  em Belo  Horizonte”.

Adivinhem o que contribuiu para essa redução de preços? A baixa da energia elétrica.

A Presidenta  Dilma  acertou  em  cheio.  Deputados  Sávio  Souza  Cruz  e  Vanderlei

Miranda, em Belo Horizonte houve deflação de 0,2% no mês de janeiro deste ano,

impulsionada pela queda da energia. Devemos comemorar isso. A baixa da energia

fomenta a industrialização, porque abaixa a conta de luz e os custos das empresas,

além de diminuir o processo inflacionário e ajudar o povo mais pobre, que vai pagar

menos. É uma questão muito bem pensada pela Presidenta Dilma em prol do Brasil.

V. Exa. deve lembrar-se de que Aécio Neves e o PSDB ficaram contra essa medida, a

fim de ficarem a favor da Andrade Gutierrez e das concessionárias. Então, o jornal

“Hoje em Dia” está comemorando: “Alta dos preços perde força em fevereiro, em Belo

Horizonte”.
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Como disse, houve deflação de 0,2%. É uma ótima notícia.  O jornal  “O Tempo”

completa: “Cemig é acusada de maquiar dados que influenciam na tarifa”. A Cemig

quer aumentar em 10% a tarifa de energia elétrica. A denúncia de que a maquiagem

existe não é do PT nem de entidades a ele ligadas.  Pelo contrário,  a Associação

Brasileira dos Grandes Consumidores Industriais de Energia - Abrace - fez a denúncia

de que a Cemig está maquiando dados para aumentar a tarifa de energia elétrica, na

contramão  do  que  está  dando certo.  Em  Minas,  vamos  ter  aumento  de  10% na

energia elétrica. Por quê? Como o Estado está falido, como Aécio Neves quebrou

Minas, só pensam no valor do ICMS. Então, é preciso aumentar a conta de energia

elétrica para que o governo arrecade mais ICMS, porque vive disso. Com esse ICMS

maior, o governo vai pegando empréstimos e endividando o Estado. Assim, não está

criando condições de desenvolvimento para o Brasil.

Muitas  empresas  estão  saindo  daqui.  Ontem,  li  uma  relação  de  empresas  que

saíram  do  nosso  Estado:  Belgo  Mineira,  Magnesita,  Biscoitos  Aymoré,  Telemig

Celular, Usiminas e mais recentemente Santa Amália; agora, houve a venda de 50%

da Itambé. Em Minas vai haver aumento na tarifa de energia elétrica. A Presidenta

Dilma abaixa, mas Aécio e Anastasia a aumentam. Não venham dizer que é a Aneel

que aumenta a tarifa. A Aneel autoriza o aumento solicitado pela Cemig. Não venham

dizer que agora a culpa é do governo federal. Não, a Dilma baixou a tarifa de energia

elétrica, o pessoal está pagando menos, mas a Cemig quer o aumento.

Deputado André Quintão,  ontem fiz  uma proposta  bastante  clara para  a  Cemig

reduzir a conta de luz em vez de aumentá-la. É muito simples, não precisa sequer

desenhar para a Cemig entender. Sabe qual é a conta? Basta reduzir-se o ICMS, que

é de 30%. Como é cobrado sobre o próprio ICMS, 42% da conta de luz é de taxa de

ICMS. O que encarece a conta de luz é o ICMS.

Daqui a pouco vou conceder aparte ao Deputado Gustavo Valadares.

Sabe quanto São Paulo paga de ICMS? Treze por cento, e aqui são 30%. Não

estou propondo baixar para 13% porque o Estado já está quebrado; o Aécio quebrou

Minas e o Estado só sabe pedir dinheiro emprestado. Com essa quebradeira que está

Minas, Anastasia está dizendo que vai reclamar da dívida. Diz ele que vai a Brasília

reclamar da dívida e vai pedir mais dinheiro emprestado. Não entendo: vai reclamar
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da dívida e pedir mais dinheiro emprestado; vai endividar-se mais. Em São Paulo, o

ICMS equivale a 13% - e digo isso para citar um Estado tucano. Em Minas Gerais,

são 30%. Chega a 42% porque é um sobre o outro. Vamos colocar os 30%. Que

proposta  tenho  para  a  Cemig?  Para  não  impactar  a  conta  de  luz  das  nossas

indústrias, para não impactar a conta de luz dos mineiros, proponho que se reduza no

mesmo patamar que a Presidenta Dilma reduziu os encargos de energia elétrica. Faz-

se o cálculo do quanto foi reduzido no patamar, diminuindo-se, portanto, o ICMS na

conta de luz do Estado. Retira-se também o percentual de dividendos das grandes

empresas, os dividendos que a Cemig passa para os acionistas. Hoje está passando

no  mínimo  50%.  Ontem,  a  Andrade  Gutierrez  e  os  acionistas  ganharam

R$1.000.000.000,00  de  dividendos.  Se  fosse  na  época  do  Itamar,  que  eram  no

máximo 25%, em vez de R$1.000.000.000,00 seriam R$500.000.000,00; em vez de

R$3.300.000.000,00,  acumulados  da  Andrade  até  o  final  do  ano,  seriam

R$1.350.000.000,00. Vejam bem: se a Cemig passar os dividendos à metade do que

hoje aplica para grandes empresas e, ao mesmo tempo, fosse reduzido o ICMS na

mesma proporção que a Dilma fez com os encargos federais, teríamos condições de

reduzir a conta de luz, o que será bom para toda Minas Gerais, para as indústrias,

para o desenvolvimento do Estado.  O governo precisa parar  de pensar  pequeno.

Aumenta 10% na conta de luz,  mas tira a indústria,  tira o desenvolvimento, tira  o

crescimento do Estado. O que resta? Vender as empresas. Não há muito mais o que

vender, porque pelo menos essa prerrogativa a Assembleia Legislativa tem. Não se

pode mais fazer a venda completa da Cemig ou da Copasa. Assim, o governo irá

pedir dinheiro emprestado, e é o que faz. Por isso, essa ladainha, essa repetição.

Como bem disse o Deputado Sávio Souza Cruz, viemos à tribuna, e o telespectador

que nos assiste deve pensar que está passando repeteco, “replay” da TV Assembleia.

Ele assiste o Pinduca bravo, e pensa que é repeteco. O telespectador pensa que é

“replay”, que é repetição da reunião anterior. Infelizmente não é, pois se trata de mais

um  pedido  de  empréstimo.  São  R$9.500.000.000,00  este  ano  e

R$100.000.000.000,00 em dívidas. Somos o segundo Estado mais endividado e o 22º

PIB do Brasil, vergonha nacional. E tome lei delegada; tome propaganda de Andrea

Neves, a “Goebbels das Alterosas”; tome R$2.000.000.000,00 em publicidade; tome
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silêncio da imprensa; tome Tribunal de Contas a favor do governo; tome Ministério

Público e Tribunal de Justiça; e se cala todo mundo. “Silêncio, Deputado. Não fale

bobagem. O Aécio sabe o que faz, é o nosso Presidente.” Léo Burguês o lança e ele

fala  que não está  em campanha política,  e  por  aí  vai.  Agradeço,  Presidente.  Iria

conceder aparte ao nobre Deputado...

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Serei bastante breve, mas tenho de responder ao

Deputado Rogério Correia, que muito sabidamente não me concedeu aparte, porque

sabia que seria desmentido.

Deputado Zé Maia, em relação às tarifas da Cemig, a cada cinco anos, a Agência

Nacional  de  Energia  Elétrica  -  Aneel  -  promove  uma  revisão  tarifária.  Todas  as

concessionárias  de  energia  elétrica  no  Brasil  passam  por  essa  revisão.  Quem

concede reajuste é a Aneel. A Cemig não tem nada a ver com o aumento de tarifa.

Não foi e não será a Cemig responsável por esse aumento, ela apenas repassa à

Aneel os dados do que perdeu ao longo dos últimos anos, desde a última revisão

tarifária, para que a agência defina o valor do reajuste, se for necessário. Deputado

Leonídio Bouças, haverá reajuste por uma simples razão: o governo da Presidente

Dilma, que se diz da área de energia elétrica, do setor energético, não planejou e não

investiu em formas de geração de transmissão de energia mais baratas. Isso fez com

que  hoje,  devido  à  pouca  quantidade  de  chuva,  tenhamos  de  usar  as  usinas

termelétricas, que são muito caras. Deputado Lafayette, continuamos aguardando o

quórum dos nobres pares. Por essa razão, o valor da tarifa será reajustado, por única

e exclusivamente omissão e falta de planejamento da Presidente Dilma, que se dizia

e se diz ligada ao setor energético brasileiro.

Mais  uma vez,  desta  tribuna,  quero  desmentir  a  inverdade  dita  pelo  Deputado

Rogério Correia. A Cemig não tem nada a ver com esse aumento. É engraçado. Há

um mês, Deputado Rômulo Viegas, quando foi anunciada a diminuição da conta de

energia, tão propagada pela Presidente Dilma, ela aumentou o valor da gasolina. E

não vejo ninguém do PT discutindo os lucros exorbitantes da Petrobras. Qual a razão

disso? Quem aumentou a gasolina foi a Presidente Dilma, e ninguém discute o lucro

da Petrobras. Era isso Presidente.
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O  Deputado  André  Quintão  (em  aparte)*  -  Ouvi  as  observações  do  Deputado

Gustavo.  No  conteúdo,  o  Deputado  Rogério  Correia  contemplou  a  visão  do  PT.

Deputado Gustavo, quero lembrar-lhe apenas que, com a sua inteligência e análise

crítica e, agora, com a entrada do Partido de V. Exa., o PSD, no governo, V. Exa. vai

ter muita contribuição direta a dar. V. Exa. será de um partido irmão do governo da

Presidente  Dilma,  que  estará  de  braços  abertos  para  receber  tão  importantes

contribuições do partido de V. Exa., o PSD, que tem em V. Exa. uma das grandes

expressões de Minas Gerais.

O Deputado Gustavo Valadares* - O meu recado partidário à Presidente Dilma foi

dado nas eleições de Belo Horizonte, quando ela quis, junto ao Presidente estadual

da legenda, entregar um presente, uma caixa vazia ao candidato Patrus. Entregou-a

ao PSD, sem levar com ele o tempo de televisão. O meu recado foi dado claramente,

Deputado André.

O Deputado Fred Costa (em aparte)* - Deputado Gustavo e nobres pares, estamos

discutindo o projeto de empréstimo, como se fosse algo isolado de Minas Gerais.

Quero  lembrar  aos  nobres  pares  que,  se  fizermos  uma análise  dos  27  Estados,

incluindo o Distrito Federal, nos últimos sete dias, três postulam empréstimo. Vários

deles  são  da  base  de  sustentação  da  Presidente  Dilma.  Ontem  iniciou-se  na

Assembleia  do  Rio  de  Janeiro  uma  discussão  para  o  empréstimo  de

R$750.000.000,00  para  os  eventos  esportivos  que  se  aproximam.  No  Maranhão,

foram  R$1.500.000.000,00.  Há  ainda  as  operações  de  crédito  fomentadas  e

estimuladas pelo governo federal. Ontem, no Senado, houve o início da discussão

para se inviabilizarem R$337.000.000,00 ao Paraná.

Portanto, fazer a discussão sobre o mérito nesta Casa é inconteste. Não acredito

que  nenhum  Deputado  Estadual  seja  contrário  a  investimentos  na  saúde,  na

educação ou no Programa Caminhos de Minas. Se fosse contra seria um suicídio,

pois todos nós estamos submetendo nossas vidas a essas rodovias, sobretudo as

federais, que estão ainda piores que as do Estado de Minas. A discussão tem de ser

muito maior. Está na hora de nos unirmos para cobrar do governo federal que reúna

sua base no Congresso Nacional para discutir a reforma tributária. Enquanto o bolo

tributário  estiver  concentrado na União,  os  26  Estados da Federação e  o  Distrito
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Federal estarão com o pires na mão.

Todas as Prefeituras, desde a de São Paulo, que é a que mais arrecada no Brasil,

até as pequenas, estão na mesma situação. Querem um exemplo maior que o que

aconteceu com Haddad, quando assumiu a Prefeitura de São Paulo? Seu primeiro

ato  foi  pedir  bênção para  a  Dilma.  Ao invés  de  agradecer  aos  que lhe  deram  a

eleição, foi pedir a renegociação da dívida. A Assembleia Legislativa do Estado de

Minas, na pessoa de seu Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, e de todos os seus

outros 76 Deputados, está de parabéns. Temos de renegociar a dívida, pois ela é

inviável. O Governador Antonio Anastasia e seu antecessor, Aécio Neves, estão de

parabéns pela organização e exemplo de gestão pública, o que possibilita ao Estado

de Minas pleitear empréstimos. Numa relação extremamente paradoxal, no momento

em que nosso povo sofre com fome, sofre com a situação das rodovias e com a falta

de  saúde,  quero  lembrar  aos  nobres  pares  que,  até  2011,  o  governo  federal

emprestou ou doou R$61.000.000.000,00 para outros países, incluindo três ditaduras:

Líbia, Síria e Irã. Esse valor é muito maior que o emprestado aos Estados, algo que

considero lamentável. Portanto, sou completamente favorável ao empréstimo.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Com  a  palavra,  para  discutir,  o

Deputado Sávio Souza Cruz.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz*  -  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,

telespectadores  da  TV  Assembleia,  em  primeiro  lugar  gostaria  de  tranquilizar  o

Deputado Adelmo Carneiro Leão. Não sei se ele poderá fazer uso da palavra, mas

terei o maior prazer em conceder-lhe aparte durante minha fala. O Deputado Fred

Costa, que me antecedeu, disse que não é somente Minas que faz empréstimo. É

claro  que  não.  Todos  os  dias,  diversos  entes  federativos  do  Brasil,  Municípios  e

Estados,  contraem  empréstimos,  como  também  particulares  o  fazem.  Curioso  é

justamente o caso de Minas, que tem choque de gestão, déficit zero, PIB da China,

mas  totaliza  agora  R$23.000.000.000,00  em  novos  empréstimos,  sempre

programados para serem pagos no próximo governo. Isso é curioso e precisa ser

levado ao conhecimento dos mineiros.

O Estado recebido por Aécio Neves, com uma dívida de R$20.000.000.000,00, tem

hoje uma dívida de R$100.000.000.000,00. De 2003 a 2010, Deputado Fred Costa,
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Minas Gerais foi o Estado que mais se endividou no Brasil. De 2003 a 2010, período

dos  dois  governos de Aécio  Neves,  propagandeava-se  no Brasil  o  déficit  zero,  o

choque de gestão, o Minas Avança, o Minas na Vanguarda. Mas a realidade é que

avança na vanguarda dos empréstimos, no endividamento, rumo ao abismo, rumo à

quebradeira. Essa é a realidade dos números.

Minas Gerais, que se apresentava como modelo para o Brasil, não logrou, durante

os dois  governos Aécio Neves,  Deputado Cabo Júlio,  sequer  crescer  no ritmo do

Brasil.  De  2003  a  2010,  no  “ranking”  do  crescimento  do  PIB  entre  os  Estados

brasileiros, Minas Gerais ficou em um ridículo 22º lugar, mesmo sendo o que mais se

endividava. Durante oito anos, o nosso Estado é o que mais se endivida e fica em 22º

lugar  no  crescimento  do  PIB,  abaixo  da  média  do  País.  Mas  na  propaganda,  a

realidade  é  outra;  na  propaganda,  a  Minas  é  outra.  Alguém  disse  que  todos

gostaríamos de morar nas propagandas de Minas, porque lá somos uma espécie de

filial  do paraíso, um oásis,  onde tudo vai  bem, onde as coisas acontecem às mil

maravilhas. Minas dá o caminho, Minas dá o rumo, Minas avança.

Vamos  área  por  área.  Na  saúde,  há  10  anos  os  tucanos  não  cumprem  a

Constituição e não investem o  mínimo constitucional.  Em 2003,  não investiu;  em

2004, não; 2005, não; 2006, não; 2007, não; 2008, não; e 2009, 2010, 2011, 2012,

não. Não se cumpriu o mínimo constitucional em saúde. Consequências: recorde no

número de casos de dengue, corpos no chão do IML, doentes nos corredores dos

hospitais públicos, falta de salário e de carreira aos servidores.

E na educação? Em Minas, após 40 anos, voltamos às turmas multisseriadas. O

que é isso? É uma coisa tão antiga, tão anacrônica, sobretudo para os mais jovens,

para a geração do Deputado Fred Costa que, quando nos vê pela TV Assembleia,

deve indagar o que é turma multisseriada. É o seguinte: algum iluminado do choque

de gestão decidiu que as salas não podem ter menos de 40 alunos. Mas e se só

houver apenas 15 alunos na 2ª série? Põem-nos na 3ª série, põem-nos na 4ª série;

socam-nos na 5ª série; entulham-nos na 6ª série. Mas põem-se 40 alunos dentro de

cada sala, porque haverá um professor a menos e sobra dinheiro para pagar o Milton

Gonçalves e ele fazer a propaganda da educação. Não é importante que a educação

esteja boa na sala de aula: ela tem de estar boa na televisão, no jornal, na rádio; lá
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ela tem de estar bonita. O Milton Gonçalves, sentado, e as crianças lindas, correndo,

abraçando-se. E na sala de aula? Não há quadro, não há professor ou merenda, mas

há turma multisseriada.

Vi  que  nesses  10  anos,  o  mínimo  constitucional  a  ser  investido  em  educação

também não foi cumprido. Vamos repetir? Em 2003, não; 2004, não; 2005, não; 2006,

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, não. Saúde? Educação? Dinheiro para médico

tratar de doentes, de gente pobre? Escola para menino de periferia, carente? Não.

Que bobagem! Tem de dar dinheiro para a Andrea fazer propaganda; dar dinheiro

para a Andrea fazer a campanha do Aécio! É isso que conta; só isso se conta em

Minas; esse é o único projeto no CA, Comitê do Aécio, Cidade Administrativa. Vamos

tratar da educação? Não. Deixa essa bobagem para lá, vamos tratar da propaganda.

E como são boas as propagandas de Minas! Na propaganda, a educação de Minas é

fantástica. Até eu fiquei com vontade de correr e abraçar o Milton Gonçalves.

E a saúde em Minas? Estamos combatendo o  mosquito.  Eta mosquito danado!

Recorde: são 45 mil casos de dengue no Estado.

E  na  segurança?  Vamos  maquiar  as  ocorrências  porque,  para  combater  a

criminalidade,  tem de se gastar  dinheiro com segurança. E queremos gastá-lo  na

propaganda.  Maquia-se  a  estatística,  e  a  segurança  apresenta  bons  números.

Constrói-se  uma  estatística  para  fins  de  “marketing”.  A  segurança  é  tratada  na

televisão dessa forma, assim como a educação.  Esses temas são divulgados por

meio da televisão, do rádio, dos textos de jornal. O mesmo ocorre à saúde. Mas o

resultado  final,  quando  se  vai  aferir  os  números  de  Minas,  é  essa  tragédia:  22º

crescimento do PIB, maior endividamento, segunda pior relação dívida-PIB, segunda

pior relação receita-PIB, pior relação entre participação no PIB e a dívida.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Sávio Souza Cruz, o pior é

que a receita do governo para tentar sair  desse imbróglio,  em que ele próprio se

meteu com essa política de endividamento, venda de empresas, com essa política

que chamamos de neoliberal, é aprofundar a crise. Qual a receita do governo para

sair desse imbróglio? Aumentar a conta de luz. Na contramão do Brasil que a abaixa,

a  Cemig  quer  aumentá-la  em  mais  10%.  Isso  porque  arrecadaria  para  o  ICMS,

obtendo  um  dinheirinho  a  mais  para  fazer  propaganda.  E  nesse  caso,  agrada,
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também,  à  Andrade  Gutierrez  e,  portanto,  melhora  as  condições  de  campanha

política. Portanto, a solução é aumentar o ICMS, e não há problema se as empresas

vão embora, tais como biscoitos Aymoré - há outros biscoitos e não se precisa dela. O

mesmo em relação à Itambé, em que 50% vai embora, a Belgo Mineira, a Magnesita,

a Telemig Celular, a Usiminas. Podem ir embora.

Eu analiso o Estado de Minas e não posso dizer se os outros Estados estão em

condições de empréstimo. Mas aqui, nessas condições, aumentando conta de luz e

pedindo empréstimos não iremos a lugar algum. Minas vai se afundar cada vez mais.

Essa é a solução que o governo apresenta: pedir empréstimo, aumentar a conta de

luz para arrecadar mais ICMS e vender empresas.

Falando somente dos bancos que Minas Gerais perdeu ou foram vendidos, tivemos

o Nacional,  o Progresso, o Bemge, o Banco Mineiro, a MinasCaixa, a Agrimisa, o

Credireal,  o  Milbanco,  e o Minas Brasil  Seguros.  Todas essas instituições nós as

perdemos  em  Minas  Gerais;  ou  foram  privatizadas  ou  foram  embora.  E  ainda

perdemos  o  comando  decisório  da  Telemig,  da  Açominas,  tudo  no  processo  de

privatização.  Essa  política  deu  errado,  levou Minas  Gerais  ao  estado  em  que  se

encontra. Resta ao governo as propagandas, ora o Milton Gonçalves, ora a Débora

Falabella, atores aos quais o governo paga cachês altíssimos para falar da Minas da

fantasia, como disse V. Exa.

Apenas gostaria de dizer que os Estados - é claro - podem endividar-se, mas de

forma responsável, e não dessa maneira perigosa, como faz Minas Gerais. Esse é

um retrato do que Fernando Henrique fez para o Brasil. Por isso, Aécio Neves agora

anda com Fernando Henrique a tiracolo; ele, de um lado, e o Léo Burguês, de outro.

E ele dizendo: eu farei do Brasil aquilo que FHC fez no passado... volta FMI! Deve ser

essa a campanha do Aécio Neves.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Antes de conceder um aparte ao Deputado André

Quintão,  gostaria  de  dizer  que  o  “cast”  global  das  propagandas  de  Minas  é  de

primeira linha: Débora Falabella, Fernanda Montenegro, Milton Gonçalves. A Minas

da propaganda, essa está bem demais, essa não tem problemas. Mas a Minas real,

como disse o Deputado Rogério Correia, é a que pratica as mais altas alíquotas de

ICMS; é uma Minas que reprimariza a sua economia, que já teve 30% de seu PIB
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oriundo de indústrias, e hoje voltamos a menos de 14%.

É a Minas que, embora tenha 10,5% da população do País, só tem 9,1% do PIB; ou

seja, na média, os mineiros são 15% mais pobres que os brasileiros. E, se temos

apenas 9,1% do PIB, já respondemos por 16% da dívida. Quer dizer,  somos 15%

mais pobres que o Brasil e 50% mais endividados.

É essa a grande obra dos tucanos em Minas Gerais. Mas isso não é importante. O

que acontece com os mineiros, o que acontece com a Minas real não vale nada,

porque a Minas da mídia, a Minas do “marketing”, esse “case” de “marketing” político

em que se transformou o governo de Minas nos últimos 10 anos, vai bem demais.

Criaram até o que chamo de contabilidade criativa, para instituir o déficit zero e até

um superávit no ano passado. Pode ter superávit um Estado que investiu menos que

contraiu  empréstimo?  Onde?  Em  qual  escola  aprenderam  isso?  Na  escola  da

mentira,  da  desfaçatez,  do diversionismo,  do  desrespeito  ao erário.  Nessa escola

pode.

O Deputado André Quintão (em aparte)*  -  Parabenizo-o,  Deputado Sávio Souza

Cruz, por explicitar os graves problemas de Minas Gerais e não quero estender-me

no tempo, para V. Exa. retomar seu pronunciamento. Quero me reportar à questão

das PPPs, que também foram divulgadas com uma panaceia, resolveriam todos os

problemas de Minas Gerais. A PPP da MG-050, vencida pelo consórcio Nascentes

das Gerais, deve ter um dos pedágios mais caros do Brasil, quase quatro vezes mais

que os pedágios licitados das concessões das rodovias federais no governo Lula e

Dilma. Uma concessão com o cronograma absolutamente atrasado, em que não se

tem duplicação de via -  há melhorias que se arrastam ao longo dos anos. Quem

percorre esse trecho da MG-050 sabe da perversidade em relação a quem frequenta

aquela rodovia.

Agora, mais recentemente, a PPP do Mineirão. Aquela vergonha! No primeiro jogo

faltou tudo, até água. Onde já se viu, numa tarde quente como aquela, com milhares

de pessoas presentes? E com esse discurso de que a iniciativa privada resolve tudo,

tem competência, tem gestão. Faltou água, Deputado Rogério Correia! Mas aí veio a

desculpa: aquele era a estreia, um jogo atípico, um clássico, é assim mesmo, nos

próximos vai melhorar. Nesse final de semana, Cruzeiro e Tombense. Não estamos
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falando de Inglaterra e  Brasil,  mas de Cruzeiro e Tombense.  Oito  mil  torcedores,

muitos  pais  de  família  que  vieram  do  interior  com seus  filhos,  para  frequentar  o

Mineirão, para levar sua criança a um jogo talvez mais tranquilo, não conseguiram

ingresso, Deputado Sávio Souza Cruz. Lá existem 60 bilheterias e disponibilizaram

apenas  12.  Por  quê?  Menos  bilheteria,  menos  funcionário,  mais  lucro  para  o

consórcio. Quem paga o preço? Nem ovo estão colocando no tropeiro! É menos ovo,

menos  qualidade  no  tropeiro.  Corte,  contingenciamento  do  tropeiro.  Estão

contingenciando o tropeiro. Isso não é brincadeira, se imaginarmos que 8 mil pais de

família se deslocaram do interior. O Mineirão é patrimônio do Estado. Não podem

fazer com o Mineirão o que andam fazendo. Isso é uma insanidade, poderia gerar até

tumulto, confusão, brigas.

Queria que V. Exa. também abordasse esse assunto, porque me parece que esse

modelo  de  gestão  precisa  ser  questionado.  Uma  PPP,  um  consórcio  que  não

consegue vender ingresso para uma previsão de público estimada!

São contas de uma matemática básica: o preço de venda por pessoa, o número de

pessoas estimadas e o número de bilheterias que precisam ser abertas durante um

período. Até uma criança do ensino fundamental faz essa conta. São tantas pessoas

e gastam-se tantos minutos para vender ingresso. Em tantas horas quantas pessoas

precisam estar nesses postos? É uma vergonha, é um atestado de incompetência. O

próprio governo do Estado já teve, nos seus órgãos estaduais, pessoas muito mais

competentes nessa área. Agora, estão com essa conversa de que PPP resolve tudo.

Não resolveu a MG-50, não está resolvendo o Mineirão e agora estão falando em

PPP de gestão de resíduo sólido para tomar os materiais recicláveis dos catadores,

que fazem esse trabalho há anos, para passar para a iniciativa privada incinerar.

Temos que ficar atentos, Deputado. O pronunciamento de V. Exa. abre os olhos de

muita  gente  para  essa  realidade,  que  não  é  essa  ilha  da  fantasia  como muitos

acreditam. Muito obrigado.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz*  -  Muito  obrigado  pelo  aparte,  Deputado  André

Quintão. PPP em Minas Gerais deve significar que, se é público, pode pegar. Mas

pode significar também o povo paga o pato. São três PPPs. Uma é a da MG-50, toda

esburacada, com um alto pedágio. A outra é a Minas Arena, onde deram um choque
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de gestão até no tropeiro. Tiraram o feijão. Se pode fazer um tropeiro só com farinha,

para que vamos colocar feijão? Somos modernos, cortamos o feijão para dar mais

lucro. Torresmo? Para que torresmo? É só colocar um pedaço de tofu, que é mais

barato, é mais moderno. Choque de gestão no tropeiro do Mineirão! Além de tudo, e o

mais grave, é que são R$3.700.000,00 de lucro garantido para o consórcio de três

empreiteiras. E nenhuma delas com experiência pretérita em gestão esportiva. Isso é

capitalismo  sem  risco,  com  lucro  garantido  pelo  erário,  com  lucro  garantido  aos

amigos de Aécio.

A outra PPP, Deputado André Quintão, é a penitenciária. São R$2.700,00 pagos,

por  mês,  por  preso.  Isso  significa  que  em  Minas  Gerais  cada  preso  vale  2,2

professores,  porque  somos  modernos  e  o  particular  que  for  gerenciar  essa

penitenciária  terá  que  ter  lucro.  Então,  um  preso  em  Minas  Gerais  custa  2,2

professores. Choque de gestão, PPP! São três PPPs que competem entre si para ver

qual a mais indecente.

O Deputado Cabo Júlio (em aparte)* - V. Exa. é um especialista em fazer essa

análise entre a Minas real e a Minas que vemos pela televisão. Vou ater-me a um

subitem do discurso de V. Exa., que é segurança pública. Pela propaganda está tudo

muito bem. Mas eu faço um desafio a todas as pessoas que nos assistem pela TV

Assembleia. Eu queria que um morador de uma cidade ou de um bairro em Belo

Horizonte dissesse que se sente mais seguro. Não tem como alguém dizer isso e

explico o porquê. Primeiro, não se investe em segurança tanto quanto dizem por aí.

Todas as unidades de Polícia Militar do Estado de Minas Gerais estão com falta de

policiais. As delegacias, então, nem se fala. O hospital da Polícia Civil, que não é um

hospital,  é um ambulatório  num fundo de um prédio,  não existe.  E o discurso do

governo é demonstrar às pessoas a sensação de segurança, mas a sensação de

segurança é diferente de ter segurança. Fico triste porque o dinheiro que se gasta em

publicidade, e não é pouco, é maior do que a maioria dos orçamentos das cidades de

Minas.

Costumo dizer que sou policial, mas estou parlamentar. E essa não é a realidade. A

realidade é diferente. E não vou falar nem de bombeiro. Para V. Exa. ter ideia, há

cidades em que o bombeiro mais  próximo está a 200km, ou seja,  se houver  um
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incêndio ou algum acidente, vão lá apenas buscar as cinzas. Essa é a segurança da

realidade; essa é a Minas da realidade. Ao ver televisão e assistir  a determinadas

propagandas, fico me perguntando se sou lunático, se sou doente mental, se moro

realmente na Minas Gerais da televisão. Será que essa é a realidade da segurança

pública que represento? E penso que estou no lugar errado, que represento a classe

no Piauí, no Maranhão, porque a Minas Gerais que vejo não é bem essa.

Deixo aqui a minha análise para dizer que a realidade é bem outra. Eu gostaria que

se  propagasse  menos  e  se  fizesse  mais  pela  segurança.  Assim  certamente  não

daríamos sensação de segurança para a sociedade,  mas daríamos segurança de

verdade. Muito obrigado.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço ao Deputado Cabo Júlio. Esta Casa,

Deputado  Zé  Maia,  é  muito  visitada  pelo  povo  de  maneira  geral,  mas  os

administradores públicos municipais, Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores também

vêm muito aqui.  Quero fazer uma reflexão sobretudo com esses agentes políticos

municipais.

Que Estado é esse que tem choque de gestão, mas que, se o Prefeito não pagar a

gasolina da Polícia Militar, a cidade fica sem viatura? Se o Prefeito não pagar a troca

do pneu da viatura, ela dá baixa? Se não pagar o aluguel, não tem IEF, IMA, Emater

nem porcaria  alguma? Se não pagar  papel  higiênico,  a delegacia  fica sem? Que

Estado  é  esse?  Que  choque  de  gestão  é  esse?  Que  organização  é  essa?  Que

modelo  é  esse? A Sedese  vai  fazer  agora  uma propaganda assim:  Delegado  de

Polícia, use com moderação. Os Delegados passam em algumas cidades de 15 em

15 dias; eles vão andando pelas cidades e ficam um dia em uma, outro em outra,

depois  em  outra,  e  assim  por  diante;  e  gastam  15 dias  para  voltar.  Pode  haver

segurança onde há Delegado itinerante?

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Agradeço a V. Exa.

Já que, na discussão do projeto, ninguém falou nada do projeto, Deputado Sávio,

gostaria de falar sobre outro “p”, o da Petrobras. Tivemos um projeto do governo que

V. Exa. apoia - é do partido de V. Exa. o Vice-Presidente da República -; projeto de

eleger Governador da Bahia o Sr. Sérgio Gabrielli. Primeiro, quebraram a Petrobras,

perderam-se mais de 50% do valor, e tiraram o polo acrílico de Ibirité, Deputado Hely
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Tarqüínio, para levá-lo para a Bahia. Tiraram-no de Minas para eleger o Sr. Sérgio

Gabrielli  Governador  da  Bahia.  O  Presidente  Lula  deu  um  incentivo  fiscal  para

Pernambuco, seu Estado de origem, e perdemos uma ampliação da fábrica da Fiat,

que poderia ser feita aqui. Levaram-na para Pernambuco, tiraram-na dos mineiros.

Esse é o partido que V. Exa. apoia. Roubaram Minas, além dos juros da dívida. Não

estamos discutindo a dívida, mas os juros, que são um assalto ao povo mineiro.

O pior, Deputado, é que o partido que V. Exa. apoia é o partido do mensalão, que

comprou os Deputados no Congresso Nacional. Os Deputados representam o povo,

mas compraram a consciência do povo brasileiro com dinheiro público. Eles já foram

condenados pelo Supremo Tribunal Federal, já não há apelação - isso é verdade, não

há discussão. Eles foram condenados inapelavelmente por comprar Deputados e a

consciência do povo brasileiro. É esse o time que V. Exa. apoia, Deputado. Nunca

antes na história deste país isso aconteceu. Já vivemos muitos problemas - Collor,

corrupção -, mas comprar o Congresso Nacional foi o mais ousado projeto de poder

deste país.

E o partido de V. Exa. ocupa a Vice-Presidência desste governo que V. Exa. apoia e

que comprou a consciência do  povo e o último pilar  da  democracia.  Aliás,  vocês

querem calar a imprensa. Queriam o terceiro mandato para o Lula, mas não houve

clima. O último pilar da democracia e o mais importante é o Parlamento, e vocês o

compraram. Isso não é dito por mim, mas pela ampla maioria da mais alta Corte de

Justiça deste país, por Ministros nomeados até pelo governo de V. Exa. Disseram que

eles compraram o povo, o Congresso Nacional, as reformas, as votações, tudo isso

com o dinheiro  do  povo.  E vem V.  Exa.  falar  de moralidade,  de honestidade,  de

negociata, de PPP?

Vocês deveriam conversar com o povo do Sul de Minas, que passa pela MG-050.

Todos estão satisfeitos com a rodovia. No Minas Arena, pode haver problemas de

água, o que é uma bobagem, mas foi feita uma ampla reforma sem usar dinheiro

público. Esse é um exemplo para o Brasil. Aliás, o governo federal deveria fazer as

PPPs  e  as  privatizações  para  duplicar  as  rodovias,  como  a  BR-381,  onde,

certamente,  agora  está  morrendo  alguém.  Se  vocês  a  tivessem  privatizado  ou

delegado  para  a  iniciativa  privada,  a  situação  estaria  diferente.  Já  que  não
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conseguem  fazer  mesmo,  passem  para  a  iniciativa  privada:  o  metrô  de  Belo

Horizonte, o Anel Rodoviário, a BR-040, a BR-153. Era isso que deveriam fazer, e não

comprar o Congresso Nacional, a consciência do povo brasileiro. Esse é o mais triste

episódio  da  política  brasileira,  e  a  história  haverá  de  registrá-lo.  Muito  obrigado,

Deputado.

O Deputado Sávio Souza Cruz* - Agradeço ao Deputado Zé Maia, mas confesso

que me frustrei, pois ele começou falando sobre o projeto, e pensei que falaríamos do

empréstimo.  Mas,  quando  se  trata  de  mensalão,  aí  tenho  de  admitir:  Minas  na

vanguarda, Minas na frente, Minas dá o caminho.

Ouvi  seu  aparte,  Deputado  Zé  Maia,  e  penso  que  posso  concluir  meu

pronunciamento.  Minas deu o caminho.  Seu partido,  o Eduardo Azeredo foi quem

inventou  esse  mecanismo  de  tirar  dinheiro  público  por  meio  das  empresas  de

publicidade.  Os primeiros  túneis  do “valerioduto”  foram construídos em Minas.  Os

tucanos conceberam, projetaram e construíram os primeiros túneis. Aqui se inventou

a fórmula. Nisso, hei de concordar: Minas deu o caminho, e foram os tucanos. Só não

foram julgados ainda, o que é uma curiosidade, já que é um evento ocorrido cinco

anos antes. Mas se aguarda candidamente, dormindo no Supremo, o seu julgamento

para que a opinião pública tenha escancarada a origem desse perverso mecanismo,

que, se lá já foi punido, aqui ainda adormece debaixo do tapete, com seus criadores

posando de vestais pelo Estado afora.

Isso,  sim,  temos de esperar,  Deputado Zé Maia.  Vou-me ombrear  com V.  Exa.:

quero ver penalizados e punidos todos que cometeram esse tipo de desvio - mas

quero insistir: todos, todos. Não vamos ficar demonizando um lado enquanto o outro

foi quem criou o mecanismo. Hoje está demonstrado, à exaustão, que esse processo

nasceu em Minas, tem pai e mãe: Eduardo Azeredo e PSDB. O mensalão surgiu em

Minas Gerais. Nisso, sim, Minas Gerais, infelizmente, deu o caminho errado. Muito

obrigado.

O Sr.  Presidente  -  Com  a  palavra,  para  discutir  o  projeto,  o  Deputado Adelmo

Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Começarei, Sr. Presidente, pelo fim da fala do

Deputado Sávio Souza Cruz e pela ação do Deputado Zé Maia. Aliás, sugerirei ao
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Deputado Zé Maia que vá ao Supremo Tribunal Federal, como advogado, e analise

os documentos apresentados, até os enviados pela Assembleia Legislativa de Minas

Gerais, fruto de uma audiência pública que fizemos aqui. Neles, incluímos a lista de

Furnas: as gravações, as falas, o comportamento dos vossos companheiros.

Não posso permitir  que V.  Exa.  venha a esta Assembleia  tratar dessa questão,

fazendo acusações dessa dimensão, como se nós fôssemos os culpados, ou em vista

das condenações do Supremo, sabendo o que nós sabemos. Pode baixar a bola,

Deputado, que a situação neste Estado é muito grave, e seus companheiros também

têm grande envolvimento nisso. Rogério,  ontem eu ouvi  de um advogado que, se

estivéssemos  em  um  país  que  utilizasse  a  justiça  com  mais  seriedade  e  onde

eventualmente existisse pena de morte, muitas dessas pessoas que ainda não foram

julgadas pelo Supremo estariam no corredor  da morte.  Mas não aprovo isso;  em

nenhuma circunstância, sou favorável à pena de morte neste país. A situação é muito

grave, Deputado Zé Maia; por isso não é possível que V. Exas. venham aqui fazer

acusações dessa natureza.

Considero a existência  de muitos  erros  que precisam ser  corrigidos.  Todos  nós

cometemos muitos erros. Precisamos corrigi-los. Estamos num processo evolutivo,

civilizatório; a democracia do nosso país é muito tímida, incompleta; estamos num

processo  de  construção  e  existem  erros  e  acertos.  Há  acertos  no  seu  governo

também, mas não posso admitir que alguém suba aqui para falar da Petrobras, do

governo da Dilma e dos erros que cometemos, especialmente com o passado que

vocês têm. A situação é muito séria e espero, como nas palavras de São Paulo, que

ao final dos tempos prevaleça o amor, a verdade. E a verdade está escondida numa

propaganda  sem  fim  neste  Estado.  Sofismas,  sofismas  e  mais  sofismas,  e

precisamos resolver esses problemas.

Vou tratar aqui também da questão da dívida. Ouço aqui, todos os dias, a conversa

segundo  a  qual  o  Estado,  o  governo,  enfim,  ninguém  foi  culpado  disso.  Há

responsáveis.  Estou  propondo,  há  muito  tempo,  uma  ação  com  o  objetivo  de

auditarmos a dívida com a Cemig, a dívida com a União, porém não há acolhimento

por parte daquele que professa ou estabelece as relações, ou seja, o governo que V.

Exa. representa. Dizem que não foram responsáveis, que fizeram o melhor negócio.



516
____________________________________________________________________________

Qual foi o melhor negócio que vocês fizeram? Esse é o problema. Naquele tempo,

eventualmente talvez tenha sido o melhor negócio. Mas vocês projetaram o melhor

negócio  daquele  tempo  para  o  futuro,  que  agora  compromete  e  dificulta  a

negociação? Não há uma cláusula sequer no acordo feito pelos tucanos que trate da

renegociação da dívida, da revisão da dívida, da alteração do contrato. O que está no

contrato  obstrui,  impede.  O  melhor  negócio  que  vocês  fizeram  naquele  tempo

comprometeu o tempo de hoje e o futuro. Está escrito lá, está no contrato, está nos

convênios que vocês fizeram; tudo isso resultou na entrega da Caixa Econômica do

Estado  de  Minas  Gerais  e  do  Bemge  e  nas  falcatruas  que  estão  lá  declaradas,

gravadas.

Penso que o  Deputado Rogério tem muitas  informações para  passar  a V.  Exa.

sobre  a  lista  de  Furnas,  informando  quem  a  fez,  com  documentos,  informações

comprovadas, registradas em cartório, com reconhecimento de firma, reconhecidas

pela Polícia Federal e pelo Ministério Público. Precisamos saber qual é a dívida. Foi o

melhor  negócio  que vocês  fizeram,  com a  participação do ex-Governador,  com a

participação, aliás, do Governador Itamar Franco, que tem o lado bom, mas também

tem o lado ruim. Não estou aqui para preservar pessoas, mas para discutir a política

de  Estado  que  compromete  ou  melhora  a  política  do  Estado.  E  o  que  fez  o

Governador Aécio Neves no passado? O pior acordo que existe é o da Cemig, por

diversos motivos. Quanto aos juros, é o pior acordo, pois os juros são os mais altos.

Não é com a União, mas com a Cemig, assinado pelo Governador Aécio Neves. As

correções,  a  entrega  da  Cemig,  caso  não  haja  pagamento,  as  multas  que  são

cobradas e os pagamentos que não foram feitos.

Só para V. Exa. ter uma ideia, somados a multa e os juros, o valor dos juros passa

de 20%, Deputado Elismar Prado. A mora, somada aos juros de 8,15%, eleva o valor

para 20% de juros ao ano, e ninguém fala nada. Não discutem e não fazem auditoria.

É uma contradição.

Quando a Petrobras reduziu o ganho, todos fizeram discurso de que o governo

federal  estaria  comprometendo  a  Petrobras,  e  hoje  ouvi  um  discurso  de  um

parlamentar colega nosso que dizia que a Petrobras está ganhando muito. Ou seja,

Deputado, na realidade o que o governo fez - e que reduziu o ganho da Petrobras -
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foi exatamente assegurar um preço razoável da gasolina para sustentar uma política

de equilíbrio do País. É isso o que foi feito. O problema é que a Petrobras ganhou

menos, mas ela não está inadimplente por causa disso.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Mas eu não disse que ela estava

inadimplente. V. Exa. me entendeu mal.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Não, entendi  corretamente. V.  Exa. é bem

didático. V. Exa. disse que a Petrobras agora está ganhando muito, e estou falando

exatamente dessa contradição. Alguns dizem que ela ganha muito, e outros dizem

que ela está em prejuízo.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Vou lhe dizer qual foi a contradição

levantada por mim. O engraçado é que o PT em Minas gosta de propagandear a

questão da Cemig com seus altos lucros e o porquê de ela estar aumentando o preço

da energia. Entretanto, ao mesmo tempo, jamais ouvi,  neste Plenário, de qualquer

membro  do  PT,  algum  questionamento  contra  o  aumento  dos  combustíveis,  se

comparado com o faturamento da Petrobras, que já foi muito melhor do que é hoje.

Mas essa é  outra  discussão para  ser  feita  em outro  momento,  em outro  embate

político. A gestão atual da Petrobras está completamente equivocada, mas - volto a

dizer - este não é o momento de se fazer essa discussão.

Quis  apenas  demonstrar  a  contradição  existente  entre  a  Cemig  e  a  Petrobras.

Dizem que, se a Cemig está lucrando muito, não pode haver aumento na tarifa da

energia; porém, por outro lado, não dizem que, se a Petrobras também lucra muito, o

preço do seu combustível não pode subir. Essa foi a contradição, apenas isso.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Exatamente. Estou tratando da contradição do

conteúdo da dialética da própria estrutura que V. Exa. também compõe e representa.

Alguns estão dizendo que a Petrobras está ganhando demais, e outros vêm aqui para

dizer que a Petrobras está quebrando, porque o governo não aumenta o preço do

combustível. É isso o que está sendo dito.

Em relação à Cemig, estamos dizendo que ela já lucrou o suficiente. Existe todo um

histórico de ganho da Cemig, em que os investimentos feitos foram recobrados. A

decisão do governo federal  para abaixar o valor  da energia é porque a Cemig já

ganhou o suficiente, ela não precisa lucrar mais. Entretanto, a Cemig insistiu em ter
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ganhos  sucessivos  sem  rever  o  que  as  outras  empresas  e  instituições  elétricas

produziram. Essa é a contradição. Queremos que a Cemig tenha condição de prestar

um bom serviço para Minas Gerais, porque isso é importante, mas o que estamos

tentando mostrar é que a Cemig tem um crédito indevido com o governo de Minas

Gerais, em virtude do acordo feito no passado, que sacrifica por demais o Estado em

favor da Cemig.

Faço  parte  dessa  discussão  e  concordo  com  a  análise  de  que  é  necessário

revermos a dívida do Estado com a União. É preciso que a União reveja conosco e

refaça a negociação considerando os juros de 7,5% e o índice de correção - IGP-DI.

É preciso fazer isso. Mas, no caso da Cemig, o problema é ainda pior. A relação entre

o Estado e a União é uma relação entre entes federados da República, e a relação

entre o Estado e a Cemig não é uma relação entre entes públicos no seu inteiro teor.

É exatamente isso que os Deputados Elismar Prado e Rogério Correia têm dito. Está

demonstrado que a Cemig já não é a nossa Cemig, a Cemig do povo de Minas; a

Cemig  é  da  Andrade Gutierrez  ou  das  empresas  privadas.  Dessa forma,  não  há

sentido  em  se  estabelecer  uma  relação  tão  generosa  para,  depois,  o  lucro  ser

distribuído para a iniciativa privada.

Isso é inconcebível.  É  isso  que estamos  falando aqui,  com muita clareza.  Está

absolutamente claro. Quem não quer entender? Por que não querem entender isso?

Por que não fazem uma auditoria dessa dívida para saber como ela foi formada e a

causa desses valores?

Essa é a questão colocada. Estamos estudando essa situação para encontrar uma

solução que não pode ter pesos e medidas diferentes. O resultado que queremos

buscar  é  garantir  uma melhor  condição de vida para  o povo de Minas e  o  povo

brasileiro.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Deputado Adelmo Carneiro Leão, agradeço e

cumprimento V. Exa. pelo equilíbrio das suas palavras. Nem sempre, dessa tribuna,

as pessoas fazem uma discussão honesta; relativizam, coisa que V. Exa. não faz.

Então, cumprimento V. Exa. pelo alto nível do debate.

Quero dizer, Deputado Adelmo Carneiro Leão, que V. Exa. iniciou dizendo que vim

aqui atacar, que eu tinha de tomar cuidado, porque o PSDB tem muitos problemas e
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tudo. Digo a V. Exa. que nunca inciei atacando as pessoas. Não é da minha alma

atacar  ninguém.  Porém,  quando  o  faço,  é  na  defesa de  alguém ou  de algo.  Na

verdade,  ouvimos  aqui  uma hora  de  ataques  ao  governo  e  ao  PSDB.  Vim  aqui

apenas, às vezes, atacar também, mas foi na defesa de alguém. Quero deixar isso

muito  claro.  Jamais  V.  Exa.  verá  em mim o início  do  ataque.  Contudo,  talvez na

defesa, terei de atacar para defender as pessoas que julgo que o mereçam.

No  ponto  da  dívida  dos  Estados  com  o  governo  federal,  há  uma  grande

convergência - e não há aí a questão da partidarização. Há a real necessidade de

renegociação. Na época, em 1997 e 1998, houve uma negociação melhor. Não posso

dizer que foi boa, mas pelo menos foi melhor que a que havia anteriormente. O Brasil

mudou, as coisas mudaram, as taxas de juros mudaram, e precisamos mudar essa

relação. A única crítica que faço, Deputado Adelmo Carneiro Leão, é que o governo

federal está demorando demais a tomar a iniciativa. Em dezembro, houve a notícia de

que baixariam uma medida provisória para mudar e melhorar a situação dos Estados.

Não  digo  melhorar,  mas  colocar  a  coisa  de  forma  mais  honesta.  O  que  estão

cobrando  é  um  absurdo.  No  caso  de  Minas,  são  pagos  R$4.000.000.000,00,

R$5.000.000.000,00 por ano, e, mesmo assim, a dívida aumenta. Isso é impossível.

Há que se ter honestidade nessa negociação, não honestidade de partidos, mas do

ente  federal  com  os  entes  estaduais.  Deve  haver  uma  justa  negociação  que  dê

condição de os Estados investirem em saúde e em educação. Não há boa vontade do

governo; não há celeridade em se resolver algo que está sufocando o povo. O nosso

apelo - e penso que esse também é o de V. Exa. - não é para mencionar o culpado ou

o que já passou, mas para que tenhamos agilidade em uma negociação para facilitar

a vida dos Estados, do povo brasileiro que mora nos Estados. O governo precisa agir

e  dizer  qual  é  a  sua  proposta.  Disseram  que  baixariam  uma  medida  provisória.

Baixada, a medida provisória passa a valer imediatamente. Então, vamos cobrar do

governo:  tenham piedade do povo,  porque,  em vez de investir,  estamos pagando

juros  não  para  o  governo,  mas para  o  mercado.  Há que se  ter  boa vontade  do

governo  federal  para  uma  rápida  solução  do  problema  dos  juros  e  da  correção

monetária da dívida dos Estados com o governo federal.

Há um último ponto, Deputado Adelmo Carneiro Leão: acho que V. Exa. não devia
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mexer nesse assunto de lista de Furnas; ele é muito ruim talvez não para V. Exa. Já

fui chamado para assinar documentos aqui que cassariam Deputados e disse que

não era desse time. Não sou do caça às bruxas, mas esse assunto é muito grave e

sério. V. Exa. é um homem muito bem-informado e deve ter visto laudos da Polícia

Federal,  gravações  telefônicas  e  coisas  sérias  e  gravíssimas.  Sincera  e

honestamente, acho que não deveríamos entrar nesse assunto. Vamos aguardar o

pronunciamento do  Supremo.  Não sou arauto  da  moralidade,  como foram alguns

partidos da oposição no passado, quando arrebentavam quem aparecia pela frente.

Ao chegarem ao poder, o Supremo fez um decreto severo contra eles. Também não

sou  desse time.  Não sou  o  arauto  da  moralidade.  Tenho uma conduta  serena e

tranquila.

Encerrando, repito: quando V. Exa. me vir atacando as pessoas, é porque estou na

defesa de alguém. Jamais iniciarei o ataque, mas muitas vezes não me silenciarei

quando não concordar e não aceitar  palavras maldosas e relativizadas de alguém

que, às vezes, só quer ver um lado da situação.

Temos de ver os vários lados da moeda. Deputado Adelmo, acho que a lista de

Furnas é um assunto muito perigoso. A Polícia Federal já falou sobre a lista, que tem

problemas. E esse problema é muito grave para gente ligada a seu partido. Muito

obrigado.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão -  Não estamos tratando aqui  de quem está

ligado ou não ligado. Estou mais aliado a um pensamento, a uma reflexão de um

pensador indiano chamado Sai Baba. Para você ter uma ideia, citarei um exemplo

muito claro, muito simples, para entendermos. Quando guardamos material em uma

despensa  iluminada  por  uma lâmpada  de  baixo  teor  de  iluminação,  você  vê  um

cenário. Com uma lâmpada de 40w você vê um cenário. Se no mesmo ambiente você

coloca uma lâmpada de 100w, muda totalmente o cenário, você vê sujeira onde não

via, vê muita coisa que estava escondida.  E isso nos impele a fazer  as  limpezas

necessárias.  Ao  final  de  sua  reflexão,  ele  fala  sobre  o  tempo  em  que  estamos

vivendo, que é um tempo de luz. Eu não tenho medo. Não podemos ter medo, temos

de ter coragem de iluminar os cantos escuros dessa nossa República, doa a quem

doer.
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O  Deputado  Zé  Maia  (em  aparte)*  -  Deputado,  não  tenho  medo  disso,

absolutamente, mas acho que esse assunto não é bom para vocês, não é para nós,

não. Não tenho medo de absolutamente nada, mas acho que não é bom negócio.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Esse assunto, como os outros assuntos da

República que comprometem e que fazem essa República malcheirosa tem de ser

esclarecido, de todos os lados. Todos os cantos têm de ser iluminados. E é só a luz

que vai nos permitir ver a sujeira. Nós devemos limpá-la, se realmente quisermos a

Nação próspera, justa e solidária, uma Nação diferente desta que estamos vivendo.

Não tem nenhum problema. E o que estou vendo me deixa estarrecido. Se é verdade

ou não, tem de iluminar nossa despensa. Tem de esclarecer. Esta é minha tarefa,

Deputado. Doa a quem doer.  Eu também, como ser humano, tenho qualidades e

defeitos. Todos os dias procuro acender uma luz e clarear mais meus defeitos, alguns

difíceis  de  consertar.  Consertar  nós  mesmos  não  é  fácil.  Às  vezes,  apontar  os

defeitos dos outros, dos partidos dos outros, é mais fácil. Mas precisamos cuidar da

gente, para limpar a sujeira que está na gente mesmo e que está nessa República.

Temos responsabilidades muito grandes para com essa República. E a situação é

grave.  Quando  vemos  essas  coisas  reveladas  para  nós,  e  qual  o  conteúdo  de

verdade e de mentira, que precisa ser ampliado, é de embrulhar o estômago. É grave.

Quando assistimos às gravações e falas entre essa gente, é de doer o coração. E

precisa ser revelado. E o que vejo nessa República é de intensa gravidade. E essa

República tem de mudar. Não é com silêncio, não é escondendo, não é jogando para

debaixo  do  tapete.  Espero  que  o  Supremo  e  o  Ministério  Público,  que  têm  a

informação  em  suas  mãos,  que  têm  condições  de  sabê-las  verdadeiras  ou  não,

tomem providências. Ao julgar o chamado mensalão, o Supremo inverteu muitas das

questões, tomou medidas afrontosas à nossa legislação, estabeleceu conceitos que

não eram da nossa República até então. Foi para atender determinadas demandas e

interesses  ideológicos  ou  foi  para  podermos  aplicar  isso  como uma generalidade

nessa República e poder facilitar e implementar uma legislação mais moderna? Isso

está em discussão. E o tempo é muito curto para dizer que o Supremo, por ter julgado

como  julgou,  está  na  linha  correta.  Não  ouso  dizer  que  o  Supremo  adotou  as

melhores medidas e tomou a decisão mais acertada ao fazer o que fez, até vendo e
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sabendo como é o jogo nessa República.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)*  -  Deputado Adelmo Carneiro Leão, o

Deputado Zé Maia tem insistido nesse assunto do mensalão, e agora apareceu essa

lista de Furnas.

Ele trouxe a questão do mensalão, e, agora, surgiu a discussão da lista de Furnas.

Isso é algo de que deveríamos tratar.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Não há como discutir mensalão e esconder a

lista de Furnas.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deveríamos tratar desse assunto com

mais sinceridade. Na verdade precisamos de uma reforma política séria no Brasil.

Na  ausência  dessa  reforma,  todos  os  partidos  políticos,  sem  exceção,  estão

vivendo às custas de caixa dois para campanha eleitoral. O PT também o fez. Em

relação à  questão do chamado mensalão,  ficou evidente que houve utilização de

caixa dois, como houve aqui, no governo Eduardo Azeredo, no chamado mensalão

tucano.  Foi  estabelecida  aqui  uma  enorme  arrecadação.  Isso  também  foi

comprovado,  embora  o  Supremo  não  tenha  julgado,  mas  o  inquérito  da  Polícia

Federal é muito claro em relação a todos os passos dados para o chamado mensalão

tucano.  Deputados  também  receberam  para  a  campanha.  Há  uma  lista  com  os

diversos Deputados que receberam e que fizeram disso caixa dois.

Quiseram aproveitar esse assunto para tentar separar os puros dos impuros, como

se esse não fosse um problema real  da  legislação eleitoral  e  da  forma de  fazer

política no Brasil. Talvez esse tenha sido o grande erro do PSDB. E aí querem se

transparecer como o arauto da moralidade. Se formos discutir esse assunto, temos

de nos lembrar do significado do Cachoeira, com o Perillo. Há vários casos a serem

lembrados do Eduardo Azeredo.  Há também o caso da lista de Furnas, que está

sendo investigado.

Deputado Zé Maia, para que V. Exa. tenha uma ideia, fui vítima desse assunto, pois

um Deputado do PSDB até tentou cassar o meu mandato para dizer que eu não

poderia investigar e para tentar silenciar-me. Não me silencio. Para que V. Exa. tenha

uma ideia, em 2006, em matéria publicada no “Folha de São Paulo” - e tenho o laudo

da Polícia Federal -, a Polícia Federal confirmou a autenticidade da chamada lista de
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Furnas,  documento  de  cinco  páginas  que  registra  supostas  contribuições  de

campanha, no esquema de caixa dois, a 156 políticos durante a campanha eleitoral

de  2002,  que  teriam  recebido  um  total  de  R$40.000.000,00.  O  laudo  da  Polícia

Federal atesta a veracidade disso. Na ocasião, ela foi assinada por Dimas Toledo,

que fez ou teria feito o esquema do caixa dois naquela época. Esse caixa dois foi

confirmado em algumas concretudes. Por exemplo, o Deputado Roberto Jefferson, o

mesmo que denunciou o tal mensalão, disse que recebeu exatamente o valor que

consta  na  lista  de  Furnas,  das  mãos  do Dimas  Toledo,  que teria  feito  a  lista.  O

Deputado Antônio Júlio, claramente, disse aqui que solicitou exatamente esse valor,

que foi repassado. Ele mostrou o recibo.

Que Furnas foi instrumento de caixa dois já não há mais dúvidas. A Procuradora

Andrea Bayão, do Ministério Público Federal, já apresentou a denúncia do ocorrido

sobre  Furnas,  com  o  nome  até  das  empresas  que  fizeram  o  caixa  dois  e

estabeleceram aquele valor. A Polícia Federal está investigando. Que investigue. Mas

esse é o tipo de procedimento.

Por que isso não afeta as campanhas políticas? Não é crível, povo brasileiro, que

apenas uns utilizaram um determinado instrumento quando todos o fizeram. Não é

crível que o PT tenha feito uso de caixa dois e nenhum dos outros o tenha feito. Não

é crível que o PSDB não tenha feito isso. Não é crível que o DEM não tenha feito

isso. Não é crível que o Fernando Henrique e o Aécio Neves não o tenham utilizado.

Eles também foram denunciados por prática de caixa dois.

No  caso  do  mensalão  tucano,  o  Senador  Aécio  Neves  foi  denunciado  por  ter

recebido  R$110.000,00.  Muitos  outros  Deputados  receberam  isso,  até  por  DOC

bancário. Isso também foi demonstrado, mas não será julgado. Com certeza, o caso

daqui foi o embrião. O Deputado Sávio Souza Cruz tem razão sobre o que aconteceu

depois,  nacionalmente,  erros  cometidos  no  PT  por  pessoas,  assim  como  outras

pessoas também o fizeram.

Em relação à lista de Furnas, que V. Exa. pretende diferenciar, há um laudo da

Polícia  Federal,  e  também  a  Procuradora,  que  fez  a  análise,  confirmou  essa

veracidade. Portanto, vamos esperar o julgamento. Tenho certeza de que V. Exa. se

surpreenderá com os relatos e laudos oficiais que apontam a veracidade da lista.
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Agora, isso é algo a ser analisado. Não serei o arauto para dizer que isso ocorreu e

que as pessoas utilizaram isso para proveito próprio. Não sei; isso tem de ser visto e

analisado.

Agora,  a  análise não pode ser  feita  de  um lado só.  Não se pode tentar,  nesta

ocasião, culpar um lado e tentar desvencilhar de outro erros de uma prática política

eleitoral que precisa de uma reforma. É isso que queria colocar.

O Deputado Zé Maia (em aparte)* - Deixe-me fazer uma pequena correção.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Peço a compreensão de vocês.

O Deputado Zé Maia  (em aparte)*  -  Quero concluir,  Deputado Adelmo Carneiro

Leão. A revista “Veja” trouxe um laudo da Polícia Federal, colocando a lista de Furnas

como fraudulenta. Outro detalhe: o Deputado Rogério Correia está falando de Caixa

2, mas o pronunciamento final do Supremo Tribunal Federal não foi de Caixa 2, mas

de compra de Deputados no Congresso Nacional.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Peço a compreensão de vocês.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - A revista “Veja” não trouxe um laudo,

mas trechos que ela pinçou de um documento - depois vou mostrar à V. Exa. - em

que a Procuradora Andréa Baião cita, aliás, que, em diálogos que a revista “Veja”

publicou,  a  Polícia  Federal  conclui  que  não  houve  absolutamente  nada  que

demonstre a falsificação da lista. Vou mostrar para V. Exa. “Pelo contrário, disse a

Procuradora, reforçou nas ligações ouvidas pela própria Polícia Federal, a certeza da

veracidade da lista”. Vou mostrar esse documento ao senhor.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Peço a compreensão dos meus colegas só

para  encerrar,  nesses  dois  minutos  e  meio  que  me restam,  sobre  a  questão  do

endividamento do Estado, de agora para frente. O argumento que estamos vendo é

que  é  preciso  esse  recurso  porque  vai  se  investir  na  saúde,  na  educação,  no

transporte. Então, tem que pagar essa conta em dia, gente! É preciso olhar para o

futuro, não apenas para o hoje. Qual a perspectiva para 2015 se tivermos os recursos

para  investir?  Ou  o  governo  vai  parar  de  investir  na  saúde,  na  educação,  na

segurança  e  no  transporte  em  2015,  2018,  2020? É  claro  que vamos  aplicar  os

recursos.  Então,  vamos  criar  prosperidade,  salvar  este  Estado  com  dinheiro

emprestado? Há 200 anos, Abrahão Lincoln disse: “Não criarás prosperidade com



525
____________________________________________________________________________

dinheiro  emprestado”.  Não  é  isso,  Deputado  Duarte  Bechir?  Imaginar  que  esse

governo vive tomando dinheiro emprestado, emprestado, emprestado, essa conta tem

que ser paga acrescida de juros e correção. Por menores que eles sejam, vamos ter

que pagar mais do que estamos tomando emprestado. É uma questão séria. Não é

possível discutirmos hoje que é muito importante tomar dinheiro emprestado porque

isso será a salvação de Minas. Como os mesmos Deputados que estão fazendo isso

vão dizer em 2015, 2016 ou 2018 qual o momento de pagar essa conta? Aí, vamos

ter que renegociar a conta? Por que o negócio foi bom agora, mas, no futuro, será

ruim? Temos que olhar  para o futuro.  Se quisermos,  como queremos,  um Estado

próspero e portador  de  um futuro  reverente e respeitoso,  é  preciso  que tratemos

dessa questão com mais seriedade. Vejo com muita preocupação essa questão da

quantidade  de  recursos  tomada  emprestada  nesse  governo  em  nome  de

prosperidade. Para investir na saúde não é preciso isso, porque o povo de Minas

Gerais  paga  muito  imposto.  Os  recursos  para  a  saúde  devem  ser  originários  do

governo, da arrecadação que temos, que são os 12%. O governo não tem que pegar

dinheiro  emprestado  para  investir  em  saúde.  Temos  que  aplicar  os  12%  da

arrecadação geral do Estado na saúde e os 25% na educação. É isso que queremos.

Fica aqui o registro dessa minha preocupação porque estamos em um tempo em que

o nosso papel aqui não é apenas de construtores do presente, analíticos e críticos do

passado, mas de responsáveis pelo futuro do nosso Estado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Bom dia ao nobre Deputado Hely Tarqüínio, que

preside esta reunião; às Deputadas e Deputados desta Casa; à imprensa. Deputado

Adelmo Carneiro Leão, gostaria de cumprimentar V. Exa., que, de maneira tão séria e

competente, tem acompanhado a discussão na comissão sobre o endividamento do

Estado. Numa ótica democrática, está pensando verdadeiramente em Minas como

ente federado e no bem comum deste Estado - que todos respeitamos e amamos -,

inserido num país que tem crescido e está sendo respeitado em nível mundial.

Não  poderia,  de  forma  alguma,  deixar  de  me manifestar.  Estamos  no  mês  de

março. No dia 8 comemora-se o Dia Internacional da Mulher. Está aqui a Deputada

Ana Maria Resende, que faz parte da nossa bancada feminina, grande companheira
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desta Casa. No dia 19 de março, faremos aqui uma homenagem às mulheres. Por

isso não poderia deixar de mencionar que temos, pela primeira vez neste país, uma

Presidenta da República. Não poderia me calar - porque quem cala consente - diante

de algumas opiniões, das quais discordo radicalmente, sobre o governo federal.

Deputado Adelmo Carneiro Leão, de maneira não oficial, mas oficiosa, ao pé de

ouvido,  muitos  Deputados  da  oposição  têm dito  que  a  respeitam,  porque é  uma

mulher inteligente, comprometida com o nosso país, que pensa no bem comum. Pela

sua  trajetória,  demonstra  na  prática  como estava  preparada  para  ser  a  primeira

Presidenta, o que nos orgulha muito. Na época da campanha eleitoral, pedi a Deus

que a candidata Dilma assumisse como primeira Presidenta do Brasil, desde que nos

orgulhasse como mulher. Não que eu estivesse com medo: queríamos uma mulher no

poder,  mas  não  qualquer  mulher  com  qualquer  projeto.  Queremos  mulheres,

Deputada Ana Maria Resende, que, em todos os espaços de poder - na União, nos

Estados e nos Municípios -, em vários órgãos, tenham projetos em defesa da vida, do

bem  comum,  enfim,  tenham  compromisso  com  a  sociedade.  E  temos  visto  isso

diariamente.

O combate à miséria é um objetivo muito claro não apenas em sua fala desde a

campanha eleitoral, mas também na prática. Não é um combate à miséria de maneira

assistencialista. São programas sociais, como o Bolsa Família, o Minha Casa Minha

Vida.  Conforme proposta da própria Presidenta, são as mulheres que assinam os

contratos.  Hoje  22  milhões  de  famílias  brasileiras  são  chefiadas  pelas  próprias

mulheres. Isso, que deveria ser motivo de orgulho, nos entristece, porque significa

que,  infelizmente,  em  milhares  de  famílias  a  mulher  é  a  única  responsável  pela

educação dos filhos. Muitos e muitos homens - não estou generalizando, porque os

parlamentares  desta  Casa  e  milhares  de  homens  são  comprometidos  com  suas

famílias  -  não se envolvem com a educação dos próprios  filhos.  Isso precisa ser

mudado. Por isso as mulheres assinam os contratos.

A Presidenta Dilma também está investindo em creches, tem cumprido na prática

esse compromisso. Inúmeras creches estão sendo construídas, porque possibilitam a

educação  desde  a  infância,  Deputado  Elismar  Prado,  praticamente  desde  o

nascimento da criança. Isso permite que as mães possam trabalhar fora, cumprir o
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seu papel profissional.

Temos  também  o  Pronatec.  Há  20  anos,  houve  um  decreto  presidencial  que

extinguiu os cursos técnicos. Quando cheguei a esta Casa, em 1999, havia filas de

jovens pedindo bolsas de estudo, porque não existiam cursos técnicos nem recursos

para fazer curso superior. Felizmente isso não ocorre mais, diante de tantos cursos

técnicos  que  vieram.  Agora,  o  ProUni  está  possibilitando  que  milhões  de  jovens

possam fazer cursos superiores. Há, inclusive, cursos caros, como os de Medicina e

de Engenharia. Hoje os filhos de famílias de classes populares podem estudar.

Na  história  da  República  do  Brasil,  até  há  pouco,  havia  mais  de  100  escolas

técnicas federais no País; no governo atual, estão sendo implantadas mais de 200.

Recentemente, visitamos o Prof. Caio, no Cefet, que nos falou a respeito de mais de

30 mil vagas a serem implantadas em Minas Gerais em cursos técnicos. Isso deve

nos  orgulhar  e  nos unir.  Apesar  de  todas  as divergências  partidárias,  no  que diz

respeito ao bem comum, seja do Estado, seja do País, não podemos perder de vista

que o objetivo dos parlamentares é lutar para que, cada vez mais, o nosso Estado e o

nosso país sejam reconhecidos pela sua soberania e pelas suas condições efetivas.

Temos um país  continental,  um povo inteligente,  uma grande massa de jovens e

crianças e um futuro brilhante. Realmente, o País poderá integrar as grandes nações

que existem no Planeta.

Este  ano  sou Vice-Presidente  da  Comissão  de Educação  e  da  de  Participação

Popular, e não me desliguei do tema da Comissão de Segurança Pública. Ontem, eu

e o Deputado João Leite estávamos conversando sobre o ciclo de debates a respeito

da violência no trânsito. Precisamos continuar, pois são 40 mil mortos por ano, por

causa do trânsito. É uma guerra civil. Isso diz respeito a quem? A todas as pessoas

que têm compromisso com este país. Esse caso é gravíssimo, então precisamos unir

forças.

O Deputado Adelmo, nosso companheiro, disse ser preciso que todo espaço de

poder esteja a serviço da verdade e que não haja manipulação política em cima de

pareceres,  de  órgãos e de  pessoas  que estão  recebendo recursos públicos  para

servirem ao bem comum, à sociedade e para defenderem a verdade. Esse deve ser

um compromisso de todas e de todos nós. Sabemos que a imprensa é importante
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para  a  democracia  representativa,  que  deve  ser  fortalecida.  O  Brasil  superou  a

ditadura;  nunca  mais  queremos  ditadura.  A nossa  Presidenta  foi  torturada  e,  ao

assumir o poder, não partiu para o revanchismo. Ao contrário, disse que prefere o

barulho da imprensa ao silêncio da ditadura. Isso é muito importante.

Algumas lideranças chegaram a conversar com o Lula sobre pleitear um terceiro

mandato. Porém, em momento nenhum ele foi tentado pela mosca azul do poder. De

forma alguma podemos aceitar o que foi dito aqui, porque não é verdade; vai contra a

história  do  nosso  país.  Considero  o  Lula  um  profeta  dos  nossos  tempos.  É  um

homem que saiu de uma família que passou fome; família do Nordeste que foi para

São Paulo. Sabemos da história dele. Mesmo os que são adversários políticos devem

reconhecer  o  seu papel  e,  inclusive,  o  respeito  que  o  nosso  país  conquistou  no

exterior, após o Presidente Lula ter assumido o poder. Falo isso sem desmerecer os

outros governantes, que, como bem disse o Adelmo, também têm pontos positivos.

Quero dizer  também que não podemos desqualificar  os  governantes que estão

dando e deram a vida para que esta nação fosse reconhecida como grande potência

mundial. Não podemos aceitar nem nos calar diante disso. Como disse o Adelmo, a

democracia  precisa  ser  fortalecida.  O  melhor  sistema  de  governo  até  hoje  é  a

democracia.  Não  podemos  aceitar,  de  forma  alguma,  que  se  desqualifique  a

democracia. Parte da imprensa desqualifica os parlamentos, fazem generalizações,

como  se  todos  nós,  políticos,  fôssemos  corruptos.  Isso  é  um  desserviço  à

democracia.  Se  fizermos  uma  pesquisa,  correremos  o  risco  de  grande  parte  da

população votar contra os parlamentos, o que significa fechar o Parlamento e voltar à

ditadura.  Não  podemos  aceitar  isso.  Como  disse,  a  imprensa  é  extremamente

importante, mas temos de cobrar que ela mostre o contraditório,  fale a verdade e

tenha compromisso com os fatos reais. Temos de cobrar isso, pois essa cobrança faz

parte e tem de fazer parte do papel deste Parlamento.

Antes de conceder aparte aos Deputados Rogério Correia e Elismar Prado, gostaria

de falar sobre a importância do Parlamento, sobretudo o mineiro. Aqui há grandes

parlamentares,  pessoas  inteligentes  e  comprometidas.  A população  precisa  saber

disso,  mesmo com  as  divergências,  que,  às  vezes,  são  radicais.  Mas  temos  de

superá-las e transformá-las em ações políticas e de falas, não em outra coisa. Que
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possamos  debater  isso  com  profundidade  e  não  permitir,  de  forma  alguma,  que

nenhum outro poder - nem a imprensa, nem o Judiciário, nem o Ministério Público,

nem o Executivo - desqualifique e desvalorize o Legislativo ou outra liderança do

País.

Concedo aparte ao Deputado Rogério Correia, Líder da nossa Bancada até o ano

passado, liderança importante desta Casa.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em aparte)*  -  Obrigado,  Deputada  Maria  Tereza.

Quero parabenizá-la por sua fala, que sempre nos traz boas notícias e otimismo em

relação  ao  nosso  país.  Queria  congratular-me  com  V.  Exa.  em  razão  de  seu

pronunciamento, oportunidade em que foram citados os benefícios que o Presidente

Lula trouxe ao nosso país, o tanto que avançamos, especialmente na questão da

divisão de renda,  na finalização do processo de miséria em que se encontrava o

Brasil.

Queria aproveitar  para,  mais  uma vez,  convidar,  em meu nome e  em nome da

Bancada do PT,  os  mineiros  a estarem aqui  em 17 de abril,  quando será feita  a

entrega do Título de Cidadão Honorário de Minas Gerais ao nosso eterno Presidente

Lula. Lula será cidadão mineiro, um título mais do que merecido. Queria reiterar esse

convite.

Entre os merecimentos, Deputada, V. Exa.  citou os feitos do Lula em relação à

diminuição da miséria, do número de pessoas que se encontravam em condição de

pobreza nas Classes D e E, que hoje alcançaram um patamar melhor  de vida, a

Classe C. Um gráfico faz parte da cartilha elaborada pelo PT dos avanços dos 10

anos dos governos Lula e Dilma, que têm sido chamados de década da inclusão

social. O número de brasileiros que pertenciam às Classes D e E em 2003, quando

Lula assumiu o governo, era de 96,2 milhões. Há projeção de que, até o final de

2014,  esse  número  seja  de  53,8  milhões.  Deputada,  isso  significa  que  os  65,9

milhões da Classe C passarão para 115,2 milhões,  ou seja, quase dobraremos o

número de pessoas da Classe C, retirando-os das Classes D e E. Aprendíamos nas

escolas  que  a  nossa  pirâmide  social  era  triangular,  mas  hoje  é  um  trapézio.

Ampliamos, para depois fazer a outra parte do trapézio.

Alteramos o mapa, inclusive. Os alunos já não aprendem que o Brasil  tem uma
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pirâmide  social  pobre  e  um  triângulo  dos  ricos.  Hoje  já  temos  uma  trapézio.

Começamos com uma fatia menor, vamos a uma maior, que depois se afunila. A ideia

é  que,  cada  vez  mais,  essa  diferença  desapareça.  Queria  exemplificar  isso  nas

palavras de V. Exa.

Para terminar,  gostaria  de dizer  que Minas Gerais  precisa estar  atenta a esses

movimentos  do Brasil.  Minas não conseguirá  obter  qualidade de vida para  o seu

povo, se o próprio governo não tiver um pensamento que se equivalha ao que foi

demonstrado. Solicitar empréstimos e mais empréstimos e aumentar a arrecadação

do ICMS não vai resolver o problema, porque isso não divide rendas. Ao não dividir

rendas, o Estado não cresce, não permite que as classes mais populares tenham

condições de rodar a economia mineira. Esse é o problema que vemos nesse tipo de

política econômica que tem sido adotada. Isso não pode nem ser chamada de política

econômica.  Na verdade,  é pegar  empréstimos que deverão ser pagos a partir  de

2015, com custos caros, porque abaixamos a capacidade de investimento.

A Deputada Maria Tereza Lara - Deputado Rogério Correia, quero cumprimentá-lo

por essa iniciativa e convidar a todos que estão nos ouvindo pela TV Assembleia para

essa homenagem ao ex-Presidente Lula, que receberá o Título de Cidadão Honorário

de Minas Gerais.

Antes  de  passar  a  palavra  ao  Deputado  Elismar  Prado,  quero  dizer  que  a

Presidente Dilma está defendendo que 100% dos recursos dos “royalties” sejam para

a educação. Isso vai  ser um grande avanço a médio prazo. Temos de conclamar

todas as lideranças políticas para que possamos fazer um mutirão na defesa desse

investimento  na  educação.  Às  vezes,  fazemos  discursos  mas,  na  prática,  tirar

recursos para a educação é difícil.  Muitas lideranças não estão acreditando nisso,

porque não acreditam que a educação possa ser a saída para se ter um país mais

desenvolvido e com distribuição de rendas.

Quero  cumprimentar  a  Deputada  Liza  Prado,  já  cumprimentei  a  Deputada  Ana

Maria Resende, bem como a Deputada Luzia Ferreira e Rosângela Reis. Somos a

bancada feminina desta Casa. Somos cinco entre os 77 Deputados. Temos de, cada

vez mais, ocupar esse espaço.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)*  -  Parabenizo-a pela defesa que faz do
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governo Dilma, do governo Lula, que, nesses 10 anos, ajudaram a colocar o Brasil no

caminho certo. V. Exa. citou uma das políticas da Presidente Dilma, que se iniciou no

Governo Lula, muito importante. V. Exa. falou aqui sobre o programa Pró-Infância,

que é um programa para a construção de escolas de ensino infantil.  Sabemos do

grande déficit  de vagas no Estado de Minas Gerais.  Mães não conseguem vagas

para suas crianças nas escolas de ensino infantil. O programa Pró-Escola está em

todo o Estado de Minas, contribuindo com todos os Municípios, independentemente

de quem seja o Prefeito, ligado ao Governador ou não. Vou dar um exemplo aqui da

cidade de Uberlândia. Quando Deputado Federal, coloquei uma emenda parlamentar

para a construção de oito novas escolas para o programa Pró-Infância. Aprovamos a

emenda e foi empenhada. Foi assinado o convênio com o ex-Prefeito Odelmo Leão,

mas infelizmente quero lamentar o fato de que ele teve anos para fazer essas obras.

Coloquei esses recursos em 2007. Já estamos em 2013 e essas escolas não foram

construídas, porque o Prefeito, para fazer uma disputa política imatura, não as fez,

prejudicando toda uma cidade.

Milhares e milhares de crianças precisam de vagas para estudar,  mas até hoje

estamos enfrentando o sério problema de falta de vagas no ensino infantil. As mães

são obrigadas a procurar a Promotoria de Justiça para conseguir uma vaga para seus

filhos.

Quase perdemos esse recurso. Graças ao empenho do Deputado Federal Weliton

Prado e, agora, do Prefeito eleito Gilmar Machado, conseguimos, Deputada Maria

Tereza Lara, salvar esses recursos. As escolas já deveriam estar inauguradas anos

atrás, mas só agora vamos abrir o processo de licitação e construir, graças a Deus,

com empenho do Prefeito Gilmar Machado e do Deputado Federal Weliton Prado.

Serão construídas oito novas escolas  do programa Proinfância e mais três que o

Prefeito  Gilmar  Machado,  quando  foi  Deputado,  conseguiu.  Serão  onze  novas

escolas a serem construídas no Bairro Jardim Sucupira, na região do Alvorada, Joana

D'Arc; no Bairro Planalto; no Bairro Jardim Botânico, região do Grande São Jorge;

uma escola no Bairro Mansur; outra, no Bairro Morumbi; outra, no Bairro Pacaembu;

outra, no Bairro Jardim Europa, na região do Luizote, Jardim Patrícia; outra, no Bairro

Jardim das Palmeiras II e mais três escolas anunciadas pelo Prefeito. Isso será feito
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para resolver o problema da falta de vagas no ensino infantil, o que só foi possível

pela sensibilidade do Presidente Lula, que criou esse programa. Na época, participei

da sua criação, solicitei esses recursos, e estamos garantindo vagas para todas as

crianças  do  Estado  de  Minas  Gerais  no  ensino  infantil,  pois  o  Estado  não  está

investindo nessa modalidade de ensino. Isso ajudará as nossas famílias, as mães

que precisam de uma escola de qualidade.

O Proinfância é uma escola muito bonita,  com todo o mobiliário  já  cedido pelo

governo  federal,  pelo  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação.  Agora,

graças a Deus, vamos construir essas 11 novas escolas no Município de Uberlândia e

em muitas outras cidades do Triângulo, para garantirmos vagas às nossas crianças.

Infelizmente, o déficit de vagas é muito grande nessa modalidade de ensino.

Quero parabenizar V. Exa., pois essa é mais uma política pública do nosso governo

federal que contribui para melhorar todo o Brasil. Quero parabenizá-la e ainda dizer,

Deputada Maria Tereza Lara, que, ontem, participamos de audiência pública com a

Aneel, enfrentando a proposta do relator, que trata do processo de revisão tarifária.

Ele quer 11% de aumento na conta de luz dos consumidores de baixa tensão. Isso vai

implicar 9% de reajuste para os consumidores residenciais. A alegação da Cemig e

do Estado é que eles foram obrigados a comprar a energia das termelétricas, por isso

estão pedindo esse aumento de 11%. Rapidamente quero contestá-lo, dizendo que a

baixa  do  nível  de  água  dos  reservatórios  é  uma  questão  transitória,  sazonal,

temporária;  mesmo assim  querem  aumentar  a  conta  de  luz  em 11% de maneira

permanente. Segundo todos os estudos - e essa foi a  solicitação que fizemos ao

relator desse processo -, o impacto na conta não passa de 1%, no caso da compra da

energia  das  termelétricas.  A Cemig  está  comprando  a  energia  das  termelétricas

caríssima e a vendendo muito mais caro, com a intenção de, simplesmente, lucrar

cada vez mais em cima do sacrifício dos consumidores mineiros. Ela está repassando

toda essa conta aos consumidores, o que, para nós, é um absurdo.

Deixamos registrada a nossa indignação, as nossas contribuições à Aneel e vamos

fazer todo o enfrentamento para reduzir esse valor,  porque a população não pode

pagá-lo. A Presidenta Dilma já transformou em lei a conta mais barata; as contas

estão chegando 18% mais baratas para as residências. Foi uma luta nossa, uma luta



533
____________________________________________________________________________

do povo mineiro, do povo brasileiro. Agora a Cemig quer anular essa conquista dando

11% de aumento, justificando que foi obrigada a comprar energia das termelétricas,

mas isso não representa nem 1%. A população não pode ser prejudicada, porque a

falta de chuva é uma questão transitória; os reservatórios voltarão à normalidade em

breve, mas o aumento da conta é permanente, pelo menos por cinco anos, até o

próximo ciclo de revisão tarifária.

Quero  deixar  registrada  a  nossa  indignação  e  dizer  que  fizemos  todo  o

enfrentamento,  toda a  luta  e  tentaremos  minimizar  esse impacto  negativo  para  a

população de Minas Gerais. Parabéns, Deputada Maria Tereza Lara, e obrigado.

A Deputada Maria Tereza Lara - Cumprimento-o por seu aparte, por sua defesa

intransigente do consumidor quanto à energia que esse custo seja reduzido, pois isso

é legítimo.

Encerrando, gostaria de dizer, Deputado André Quintão, que precisamos achar uma

saída na legislação, estadual ou federal,  para que os Municípios,  os  Prefeitos, os

Executivos,  sejam  impedidos  de  rejeitar  emendas  parlamentares,  a  fim  de  não

prejudicarem a  população.  Isso  tem acontecido.  Ocorreu  comigo em Prudente de

Morais, porque o Vereador que solicitou a emenda fazia oposição ao Prefeito e não

recebeu R$50.000,00 - isso, há uns três anos -, para o conselho tutelar, o que fez

imensa falta.  Maria  do Carmo,  quando era Deputada Federal,  conseguiu mais de

R$2.000.000,00, e o Prefeito, à época, da oposição, não retirou o recurso. Quem fica

prejudicada é a população, o que não podemos aceitar. O Prefeito ou a Prefeita de

qualquer partido que tiver uma atitude dessas deveria ser incriminado. Essa é uma

política atrasada, um desrespeito à população. Precisamos debater essa situação a

fim de haver uma legislação que impeça esse tipo de atitude. E sei de vários outros

casos em que ocorreu o mesmo. Que Município  pode enjeitar  arrecadação? Que

Município não necessita de mais recursos para política pública, para política social,

para  saúde,  educação,  assistência,  cultura,  esporte?  Não  podemos  aceitar  essa

mentalidade atrasada em nosso país. Precisamos garantir, por meio da legislação,

que isso não mais aconteça.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Cumprimento-a, Deputada Maria Tereza Lara,

por seu trabalho. É muito importante essa preocupação com os Municípios. É um
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absurdo o fato de entrar um Prefeito, sair outro, e um desfazer a obra do outro.

A população de Uberlândia ficou muito revoltada porque o Prefeito Gilmar Machado,

por meio do Secretário, resolveu que uma das ciclovias deveria ser destruída. Se já

está pronta uma ciclovia,  ela não deve ser destruída, pois  a população não mais

admite desperdício de dinheiro. Acredito que o Prefeito de Uberlândia não aceitou

essa atitude, aliás nem se pronunciou a esse respeito. Então, precisamos respeitar os

recursos públicos.

Cumprimento-a,  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  por  seu  trabalho  em  relação  à

questão  da  mulher.  A Deputada  é  muito  combativa,  e  temos  lutado para  que  as

nossas  Delegacias  de  Mulheres  recebam  viaturas,  material  e  equipamento  de

informática, motocicletas, a fim de enfrentarmos a violência. Cumprimento a Ana, que

aqui está presente, a Rosângela, a Deputada Luzia e você, Maria Tereza Lara, que

faz parte da bancada feminina. Trabalhamos juntas em prol de nossos Municípios.

Trinta e um deles receberão esses equipamentos e, até o final do ano, mais 20, num

total de 51. É muito pouco, mas representa um avanço em nossa luta, por meio da

Coordenadoria do Estado. Obrigada.

A Deputada Maria Tereza Lara -  Obrigada,  Liza  Prado,  Deputada aguerrida.  No

momento oportuno, espero que o Deputado Elismar Prado possa nos informar sobre

essa  questão  em  Uberlândia,  para  entendermos  a  situação.  Não  acredito  que  o

Prefeito destruirá uma ciclovia sem ouvir a população.

Obrigada a todos os Deputados desta Casa. Que possamos, juntos, construir uma

Minas Gerais e um país cada vez melhor.

Questão de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, verifico que não há mais oradores

inscritos, portanto peço a V. Exa. que votemos os projetos.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Muito  bem,  Deputado  Vanderlei

Miranda. Realmente não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto

de Lei nº 3.745/2013. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Resolução  nº  3.802/2013,  da  Mesa  da
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Assembleia, que altera a Resolução nº 5.176, de 6/11/1997, que contém o Regimento

Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A Mesa da Assembleia

opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,

salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Resolução nº 3.802/2013 com a

Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Encerramento

O Sr.  Presidente -  Cumprido o objetivo da convocação,  a Presidência encerra a

reunião, convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às

14 horas, com a ordem do dia já publicada, e para a especial também de hoje, às 20

horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 26/2/2013

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os  Deputados Bosco,  Duarte  Bechir  e  Elismar  Prado,  membros  da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  a  Presidente  “ad  hoc”,  Deputada  Maria

Tereza Lara, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida por se

tratar  da  primeira  reunião  da  Comissão  nesta  Sessão  Legislativa.  A Presidência

informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente. A seguir,

determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida

o Deputado Bosco para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos para

Presidente  o  Deputado  Duarte  Bechir  e  para  Vice-Presidente  a  Deputada  Maria

Tereza  Lara,  ambos  com  quatro  votos.  Na  condição  de  Presidente  “ad  hoc”,  a

Deputada Maria Tereza Lara empossa no cargo de Presidente o Deputado Duarte

Bechir. Este, por sua vez, empossa a Vice-Presidente, Deputada Maria Tereza Lara.
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Prosseguindo, a Presidência fixa o horário das reuniões ordinárias desta Comissão

para as quartas-feiras às 16 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária a ser realizada amanhã, 27/2/2013, às 16 horas, determina

a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Duarte Bechir, Presidente - Maria Tereza Lara - Elismar Prado.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 28/2/2013

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Fabiano Tolentino, Duarte Bechir e Paulo Lamac, membros da supracitada Comissão.

Está presente, também, o Deputado Glaycon Franco. Havendo número regimental, o

Presidente,  Deputado  André  Quintão,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes.  A Presidência  informa que  a  reunião  se  destina  a  votar  as

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Deputado Lafayete

de  Andrada,  Líder  do  Bloco  Transparência  e  Resultado,  indicando  o  Deputado

Fabiano  Tolentino  como  membro  efetivo  desta  Comissão  e  de  correspondência

publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios da

Sra.  Maria Coeli  Simões Pires,  Secretária  de Casa Civil  (13/12/2012);  do Sr.  Luiz

Audebert Delage Filho, Corregedor-Geral de Justiça; do Sr. Júlio César dos Santos

Esteves, Secretário de Casa Civil  em exercício; da Sra. Maria Coeli  Simões Pires,

Secretária  de  Casa  Civil  (22/12/2012);  do  Sr.  Júlio  César  dos  Santos  Esteves,

Secretário de Casa Civil em exercício; do Sr. Vander Oliveira Borges, Coordenador-

Geral  de  Operacionalização  do  Fundeb e  de  Acompanhamento  e  Distribuição  da

Arrecadação do Salário-Educação do FNDE; do Sr. Joaquim Herculano Rodrigues,

Presidente  do  TJMG  (2/2/2013);  do  Sr.  Cássio  Soares,  Secretário  de

Desenvolvimento Social; do Sr. Júlio César dos Santos Esteves, Secretário de Casa

Civil em exercício (8/2/2012); da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa

Civil;  da Sra. Renata Vilhena, Secretária  de Planejamento; do Sr.  Júlio César dos
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Santos Esteves, Secretário Adjunto de Casa Civil;  do Sr. Bilac Pinto, Secretário de

Desenvolvimento Regional  (16/2/2013);  da Sra.  Maria  Cláudia  Peixoto de Almeida

Paula, Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação (22/2/2013); e da Sra. Maria

Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil (23/2/2013). Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

requerimentos  do  Deputado  André  Quintão  (4)  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública como parte integrante das atividades do “Abril Indígena 2013”; seja

realizada audiência pública com a finalidade de acompanhar o encaminhamento e a

execução  das  propostas  do  documento  final  do  seminário  legislativo  “Pobreza  e

Desigualdade”, realizado por esta Casa em 2011; seja realizada audiência pública

com  a  finalidade  de  apresentar  as  realizações  do  Fórum  Interinstitucional  de

Enfrentamento  à  Violência  Sexual  contra  Crianças  e  Adolescentes  do  Estado  de

Minas e de apresentar as realizações de sua atuação nesse enfrentamento, inclusive

em relação ao controle social e às propostas de emendas populares aprovadas; e em

que  solicita  seja  encaminhado  à  Fundação  Palmares,  à  Secretaria  Especial  de

Promoção da Igualdade Racial e à Presidência da República pedido de providências

para  instalar  uma representação  da  Fundação  Palmares  no  Estado.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de março de 2013.

André Quintão, Presidente - Maria Tereza Lara - Duarte Bechir - Glaycon Franco.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.549, EM

6/3/2013

Às 14h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Doutor Wilson Batista (substituindo o Deputado Gustavo Valadares, por indicação da

Liderança do BTR) e Mário Henrique Caixa (substituindo o Deputado Tiago Ulisses,

por indicação da Liderança do BAM), membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Duarte Bechir, declara aberta a
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reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da

Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente e o

Vice-Presidente.  A  seguir,  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação,

devidamente  rubricadas,  e  convida  o  Deputado  Doutor  Wilson  Batista  para  atuar

como escrutinador. Apurados os votos, são eleitos por unanimidade para Presidente o

Deputado Duarte Bechir e para Vice-Presidente o Deputado Mário Henrique Caixa.

Na condição de Presidente “ad hoc”,  o Deputado Duarte Bechir  empossa o Vice-

Presidente,  Mário  Henrique  Caixa.  Este,  por  sua  vez,  empossa  o  Presidente,

Deputado Duarte Bechir, que, logo após ser empossado, avoca a si a relatoria da

matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

extraordinária, amanhã, dia 7, às 9h30min e às 15 horas, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de março de 2013.

Duarte Bechir, Presidente - Mário Henrique Caixa - Glaycon Franco.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de aplauso à 6ª Delegacia Especializada Antidrogas da Polícia Civil pelo excelente

trabalho realizado na operação que culminou na prisão de uma quadrilha que seria

responsável  por  90%  dos  roubos  a  joalherias  em  Belo  Horizonte  e  Região

Metropolitana, nos últimos dois anos (Requerimento nº 4.264/2013, da Comissão de

Segurança Pública);

de  aplauso aos  policiais  militares  responsáveis  pelo  policiamento  da  partida  de

futebol entre o Ipatinga e o Guaratinguetá, realizada em Ipatinga, em 17/12/2012, por

sua  brilhante  estratégia,  que  evitou  confrontos  (Requerimento  nº  4.265/2013,  da

Comissão de Segurança Pública);

de aplauso ao Maj. PM Lúcio Mauro Campos Silva, Comandante do 21º BPM, e ao

Sr. Eurico Barreto Neto, Promotor de Justiça, pelos relevantes serviços prestados à

comunidade de Visconde do Rio Branco (Requerimento nº 4.266/2013, da Comissão
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de Segurança Pública);

de aplauso, pelo excelente trabalho realizado, aos policiais militares lotados na 202ª

Cia.  do  40º  BPM que  participaram  da  operação,  no  Bairro  Campos  Silveira,  em

Ribeirão das Neves, que culminou na apreensão de um adolescente e de quase duas

mil  pedras  de  "crack"  e  na  prisão  de  um  homem  que  cumpria  pena  em  regime

semiaberto  por  tráfico  de  drogas  (Requerimento  nº  4.267/2013,  da  Comissão  de

Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados na 239ª e na 249ª Cias. do 52º BPM que

participaram da operação que culminou na apreensão de 150 barras de maconha,

300  pedras  de  "crack",  balanças  de  precisão,  dinheiro,  além  de  várias  armas  e

munições  no  Bairro  Vila  Maria,  no  Município  de  Mariana  (Requerimento  nº

4.268/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso  aos  policiais  militares  lotados  na  1ª  Cia.  e  na  3ª  Cia.  Rotam  que

participaram da operação que culminou na prisão de um homem e na apreensão de

50kg de maconha, um revólver e uma balança de precisão, no Bairro Novo Boa Vista,

nesta Capital (Requerimento nº 4.269/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados na 192ª Cia. e na 62ª Cia. do 25º BPM

que atuaram na operação que culminou na apreensão de um menor e de 138 barras

de  maconha,  no  Município  de  Sete  Lagoas  (Requerimento  nº  4.270/2013,  da

Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados no 31º BPM pela atuação na operação

que culminou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de sete menores, armas

de  fogo,  farta  munição,  além  de  cerca  de  50  kg  de  maconha,  no  Município  de

Conselheiro  Lafaiete  (Requerimento  nº  4.271/2013,  da  Comissão  de  Segurança

Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 12 DE MARÇO DE 2013

ATAS

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/12/2012

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Almir  Paraca,

Pompílio Canavez e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.910, 3.929,

3.962,  3.988  e  3.989/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação,  cada um por  sua vez,  são aprovados requerimentos da Deputada Maria

Tereza Lara e dos Deputados Almir Paraca, Pompílio Canavez e Ulysses Gomes em

que  solicitam  seja  encaminhado  ao  Procurador-Geral  de  Justiça  pedido  de

providências  para promover  medidas judiciais  e  administrativas,  inclusive eventual

termo de ajustamento de conduta, junto ao Governo do Estado, com vistas a garantir

a aplicação integral dos recursos do Fhidro em suas destinações legais, repasse e

apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas do Estado; da Deputada Maria Tereza

Lara e dos Deputados Almir  Paraca,  Pompílio  Canavez,  Ulysses Gome e Antônio

Carlos  Arantes  em  que solicitam  seja  encaminhado ao  Governador  do  Estado,  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, à Secretaria de Estado de

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e à Advocacia-Geral do Estado pedido

de informações sobre os motivos e o embasamento legal do contingenciamento de

recursos  do  Fhidro;  seja  encaminhado  ao  Governador  do  Estado,  à  Seplag,  à
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Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  e  à

Advocacia-Geral do Estado pedido de providências para o fim do contingenciamento

de recursos do Fhidro; seja encaminhado à Seplag pedido de informações detalhadas

sobre  o  edital  do  Fhidro  para  o  exercício  de  2013,  incluindo  valores  e  suas

respectivas  destinações,  conforme  consolidado  a  partir  de  expedientes  remetidos

pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e pelo

Instituto Mineiro de Gestão de Águas; seja realizada reunião de audiência pública da

Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização,  com  a  presença  de

representantes  da  Semad,  do  Igam,  da  Seplag,  da  AGE,  do  Ministério  Público

Estadual, integrantes da Frente Parlamentar em Defesa das Águas da Assembleia

Legislativa  do  Estado  e  dos  Comitês  de  Bacias  Hidrográficas  do  Estado  com  o

objetivo de dar prosseguimento aos debates iniciados na audiência pública realizada

em  4/12/2012,  no  Teatro  da  Assembleia  Legislativa,  na  qual  foram  debatidas  as

dificuldades  enfrentadas  pelos  Comitês  de  Bacia,  em  especial  a  irregularidade

temporal no repasse de recursos do Fhidro, esclarecendo, para tanto, que o presente

requerimento foi apresentado por solicitação da coordenação do Fórum Mineiro de

Comitês  de  Bacias  Hidrográficas;  seja  encaminhado  ao  Ministério  de  Minas  e

Energia, à Agência Nacional das Águas e à empresa Furnas Centrais Elétricas pedido

de informações sobre o atual nível do reservatório de Furnas em Minas Gerais e a

relação entre os  diversos tipos de uso das suas águas e o uso para geração de

energia,  tendo  em  vista  o  estágio  preocupante  no  nível  atual  do  mencionado

reservatório; seja encaminhado à Seplag e à Secretaria de Estado de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável pedido de informações sobre o saldo atual do Fhidro,

o montante já aplicado, o montante aprovado e aguardando assinatura de convênio,

bem como o  local  onde  os  recursos  serão aplicados  e  os  projetos  que já foram

contemplados;  seja  realizada  visita  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização  ao  Governador  do  Estado,  com a  presença de representantes  do

Ministério  Público  Estadual,  Fiemg,  Faemg,  Semad,  Igam,  integrantes  da  Frente

Parlamentar  em  Defesa  das  Águas  da  Assembleia  Legislativa  e  dos  Comitês  de

Bacias  Hidrografícas  do  Estado,  para  tratar  das  dificuldades  enfrentadas  pelos

Comitês, sobretudo em função dos atrasos no repasse e no contingenciamento dos
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recursos  do  Fhidro;  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos  em  que  solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização  para  debater  o  Projeto  de  Lei  nº  3.078/2012,  de  autoria  do

Governador do Estado, que "dispõe sobre a gestão unificada da função pública de

interesse comum de uso do solo urbano metropolitano do Estado de Minas Gerais e

dá outras providências"; dos Deputados Pompílio Canavez e Paulo Lamac em que

solicitam  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  da  Comissão  de  Assuntos

Municipais e Regionalização para debater a gestão unificada da função pública de

interesse comum de uso do solo urbano metropolitano do Estado de Minas Gerais; da

Deputada Liza Prado em que solicita seja realizada reunião de audiência pública da

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater a criação da Região

Metropolitana do Triângulo Mineiro;  do Deputado Fred Costa  em que solicita  seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e

Regionalização,  conjunta  com  a  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Pública e com a Comissão de Turismo, Comércio e Cooperativismo, para conhecer o

novo Sistema de Transporte sobre Trilhos de abrangência metropolitana ma RMBH, a

ser  operado  por  parceria  público-privada.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.

Almir Paraca, Presidente - Maria Tereza Lara - Hélio Gomes.

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/12/2012

Às 10h2min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

André Quintão, Glaycon Franco, Gustavo Valadares, e Duarte Bechir (substituindo o

Deputado  Luiz  Henrique,  pelo  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente, também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, nos termos do art.

120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
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dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei  nºs 3.629 e 3.644/2012 (Deputado Glaycon Franco);  3.630, 3.638,  3.639 e

3.646/2012  (Deputado  Luiz  Henrique);  3.627,  3.632,  3.633,3.641  e  3.647/2012  e

Projeto de Lei Complementar nº 32 e 33/2012. (Deputado Gustavo Valadares); 3.636,

3.637 e3.648/2012 (Deputada Rosângela Reis); e 3.640, 3.642, 3.643 e 3.645/2012

(Deputado  André  Quintão).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. O parecer sobre o Projeto de Lei Complementar nº 33/2012,

no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo

relator,  Deputado  Gustavo  Valadares.  Retira-se  da  reunião  o  Deputado  Gustavo

Valadares.  O  Projeto  de  Lei  nº  3.311/2012  é  retirado  da  pauta,  atendendo-se  a

requerimento do Deputado André Quintão, aprovado pela Comissão. Registra-se a

presença do Deputado Luiz Henrique. Retira-se da reunião o Deputado Duarte Bechir.

É convertido em diligência à Secretaria de Estado de Educação o Projeto de Lei nº

1.596/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição). Após

discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  concluindo  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade,  no 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.691/2011 na

forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Luiz Henrique). Registra-se a presença

do Deputado Gustavo Valadares. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

concluindo pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e legalidade, no 1º  turno, do

Projeto de Lei  nº  1.725/2011 (relator:  Deputado Luiz Henrique).  Após discussão e

votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade,  no 1º  turno,  dos Projetos de Lei  nºs

1.819/2011 na forma do Substitutivo  nº  1 (relator:  Deputado Sebastião Costa,  em

virtude  de  redistribuição);  e  2.402/2011,  com  a  Emenda  nº  1  (relator:  Deputado

Glaycon  Franco,  em  virtude de redistribuição).  O  Projeto  de  Lei  nº  3.620/2012 é

retirado de  pauta  por  determinação  do Presidente,  por  não cumprir  pressupostos

regimentais.  Passa-se à  2ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  compreendendo a
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discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Retira-se da reunião o Deputado Gustavo Valadares. Após discussão e votação, são

aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 3.015, 3.484,

3.502, 3.613/2012 (relator: Deputado Glaycon Franco, os três primeiros em virtude de

redistribuição);  3.597,  3.598/2012  (relator:  Deputado  André  Quintão);  3.605/2012

(relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição). O Projeto de Lei nº

3.610/2012  é  retirado  de  pauta  por  determinação  do  Presidente  por  não  cumprir

pressupostos  regimentais.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação,  cada um  por  sua  vez,  são aprovados  requerimentos  em que se  solicita

sejam  baixados  em  diligência  ao  autor  os  Projetos  de  Lei  nºs  3.595,  3.596  e

3.599/2012; à Casa Civil e Relações Institucionais o Projeto de Lei nº 3.622/2012; e

ao  Procurador-Geral  de  Justiça  o  Projeto  de  Lei  nº  3.615/2012.  É  recebido  o

requerimento do Deputado André Quintão em que solicita seja realizada audiência

pública  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  para  discutir  o  Projeto  de  Lei  nº

3.311/2012. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos desta sessão

legislativa.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Sebastião Costa, Presidente - Glaycon Franco - Duarte Bechir - Gustavo Valadares

- André Quintão.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/3/2013

Às 9h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Arlen Santiago, Doutor Wilson Batista e Pompílio Canavez, membros

da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Adelmo  Carneiro

Leão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Pompílio

Canavez, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e
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é subscrita  pelos  membros da Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  as  matérias  constantes  na  pauta  e  comunica  o

recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofícios  do  Sr.  Amaury Costa  Inácio  da

Silva, Superintendente do Centro de Referência Estadual em Álcool e outras drogas,

da Secretaria de Defesa Social, prestando informações relativas ao Requerimento n°

3.721/2012, da Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack, em que solicita

seja encaminhado à Subsecretaria de Política sobre drogas pedido de providências

para  que  seja  realizado  o  tratamento  de  Adriana  Linhares,  residente  em  Belo

Horizonte,  dependente  de  álcool  e  outras  drogas,  (publicado  no  “Diário  do

Legislativo", em 2/2/2013); do Sr. Rogério Avelar, Prefeito Municipal de Lagoa Santa e

Presidente  da  GRANBEL, encaminhando exemplar  do  “guia  municipal  de  saúde”,

(pulicado no “Diário do Legislativo" em 16/2/2013); do Sr. Francisco Antônio Tavares

Júnior, Secretário Adjunto de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento

n°  3.784/2012,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Estado de Saúde pedido de informações sobre a possível substituição

da  equipe  de  profissionais  contratados  pela  Fhemig  que  há  nove  anos  presta

assistência respiratória domiciliar a portadores de distrofia muscular em tratamento no

hospital Júlia Kubitschek, (publicado no “Diário do Legislativo" em 16/2/2013); da Sra.

Jacqueline  Miriam  Maciel  Junqueira,  secretária  executiva  do  Comitê  Temático  de

Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, da Secretaria-Geral da Governadoria

do  Estado,  encaminhando  cópias  do  Plano  Estadual  de  Segurança  Alimentar  e

Nutricional  Sustentável  2012/2030,  (publicado  no  “Diário  do  Legislativo",  em

22/02/2013);  do Sr.  Júlio  César  dos Santos Esteves, Secretário  de Casa Civil  em

exercício  (5)  prestando informações  relativas  ao  Requerimento  nº  3.376/2012,  da

Comissão  Especial  para  o  Enfrentamento  do  Crack,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  agilizar  a

implantação de CAPS AD III no Município de Montes Claros, conforme previsto na

Resolução  SES  -  MG  3205,  de  2012,  (publicado  no  “Diário  do  Legislativo"  em

22/12/2012); do Sr. Omilton Visconde Junior, Presidente do Sindicato da Indústria de

Produtos Farmacêuticos no  Estado de São Paulo,  encaminhando estudo sobre  a

arrecadação fiscal no Brasil no período de 2005 a 2011, realizado por economistas da
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PUC  de  São  Paulo  por  encomenda  desse  sindicato,  (publicado  no  “Diário  do

Legislativo"  em  21/12/2012”);  da  mesa  diretora  do  Conselho  Estadual  de  Saúde

encaminhando à Comissão de Saúde, carta denúncia de tortura psicológica sofrida

por dois dirigentes sindicais; da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa

Civil, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.941/2012, da Comissão

Especial  para  o Enfrentamento do Crack.  O Presidente  acusa o recebimento  das

seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos

de Lei nº s 248, 1.133, 1.322 e 1.967/2011 em 1º turno, por motivo de redistribuição;

3.134 e 3.589/2012 em turno único (Deputado Pompílio Canavez); Projetos de Lei nº

s 701, 1.219, 1.823, 2.007/2011 por motivo de redistribuição e 2.832/2012 em 1º turno

(Deputado  Doutor  Wilson  Batista);  Projeto  de  Lei  nºs  802,  935,  1.259,  2.131  e

2.276/2011 em 1º Turno, por motivo de redistribuição e 3.455/2012 em turno único

(Deputado Carlos Pimenta); Projeto de Lei nº s 903, 1.139, 1.819, 2.263 e 2.733/2011

em 1º turno, por motivo de redistribuição, e 3.502/2012 em turno único (Deputado

Arlen Santiago). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.635/2011 (relator:

Deputado Doutor  Wilson Batista)  na  forma do Substitutivo  nº  2,  da  Comissão  de

Educação,  Ciência  e  Tecnologia,  e  3.359/2012  (relator:  Deputado  Doutor  Wilson

Batista) na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Passa-

se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada

um  por  sua vez,  são aprovados  os  Requerimentos  nºs  4.189/2012 e  4.211/2013.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  da  Comissão.  Neste  ínterim,  a  Presidência  suspende  à

reunião. Reabertos os trabalhos, comparecem os Deputados Carlos Mosconi, Celinho

do Sinttrocel, Carlos Pimenta, Arlen Santiago e Doutor Wilson Batista. Submetidos a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos  Deputados

Pompílio Canavez em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão de

Saúde, no Município de Uberlândia, a fim de coletar assinaturas do Programa Assine
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+ Saúde; do Deputado Gustavo Valadares em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Saúde para discutir a descentralização das atividades de

saúde do Estado possibilitando a criação de uma Gerência Regional de Saúde para

atender aos municípios da área de influência da Bacia Hidrográfica do Rio Suaçuí: do

Deputado Fred Costa em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão

de  Saúde  com o  objetivo  de  discutir  o  atendimento  aos  portadores  de  esclerose

múltipla; do Deputado Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Saúde com a finalidade de discutir a Gestão Hospitalar na

Fhemig; do Deputado Arlen Santiago (4) em que solicita seja realizada reunião de

audiência  pública  da  Comissão  de  Saúde a  fim  de debater  com o  Secretário  de

Estado de Saúde e sua assessoria o novo PRO-HOSP lançado em 23/2/2013 pelo

Governador do Estado e a Secretaria de Estado de Saúde;  solicita seja realizada

audiência  pública  da  Comissão  de  Saúde,  em  conjunto  com  a  Comissão  de

Educação, para discutir a qualidade dos cursos de medicina em MG e o possível

aumento  das  escolas  de  medicina  no  Estado;  solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência pública da Comissão de Saúde para ouvir a Presidente do Ipsemg, bem

como o Diretor de Saúde para discorrerem a respeito dos tratamentos oncológicos

feitos  por  esta  instituição.  Requer  ainda,  que  se  informe  a  não  implantação  de

técnicas de rádio Tridimensional Conformada em outras tabelas do Ipsemg; solicita

seja realizada audiência pública da Comissão de Saúde com o Secretário-Geral da

Presidência da República a respeito do anúncio que a Presidente Dilma Rousseff fez

autorizando  o  BNDES  a  emprestar  recursos  para  as  Santas  Casas  e  Hospitais

Filantrópicos  como  forma  de  diminuição  dos  juros  cobrados  hoje  pela  Caixa

Econômica Federal se comparados ao BNDES; do Deputado Carlos Pimenta em que

solicita seja realizada visita da Comissão de Saúde à Secretaria de Estado de Saúde

com  a  finalidade  de  discutir  a  situação  financeira  de  hospitais  localizados  em

Municípios  de  médio  porte  não  beneficiados  pelo  PRO-HOSP;  da  Deputada  Liza

Prado em que solicita seja enviado ofício ao Secretário de Estado de Saúde para que

forneça esclarecimentos sobre os procedimentos e produtos utilizados nos hospitais

públicos estaduais  na realização de ressonância magnéticas e tomografias com a

utilização de contraste; requer ainda, a suspensão e interdição cautelar no Estado
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das quatro marcas de soro e duas de gadolínio envolvidas nos exames fatídicos, em

Campinas/SP;  do  Deputado  Fred  Costa  em  que  solicita  seja  realizada  audiência

pública da Comissão de Saúde para discutir os altos índices de infestação de dengue

em  Municípios  mineiros;  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel  em  que  solicita  seja

realizada visita da Comissão de Saúde, em conjunto com a Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia, à Universidade do Vale do Rio Verde - Unicor, localizada na

Capital para verificação de sua infraestrutura; do Deputado Carlos Pimenta em que

solicita  seja  formulado  voto  de  congratulações  com  o  Secretário  de  Saúde  pela

edição  da  Deliberação  CIB  -  SUS  MG  1.351  que  aprova  o  incentivo  financeiro

complementar para os Municípios beneficiados pelo programa estruturador Travessia,

beneficiando 130 Municípios mineiros. O Presidente, Deputado Carlos Mosconi passa

a palavra ao Deputado Pompílio Canavez para apreciar proposição de sua autoria,

em que solicita seja realizada audiência pública na Comissão de Saúde, no Município

de Nova Serrana para debater o fechamento da Fundação Hospitalar São Vicente de

Paula.  A  Presidência  recebe,  para  posterior  aprovação,  os  requerimentos  da

Deputada  Luzia  Ferreira  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  da

Comissão de Saúde  para  conhecer  o  Programa Mães de  Minas,  em especial  as

políticas de prevenção e combate a mortalidade infantil e materna; da Deputada Luzia

Ferreira  e  do  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  em  que  solicitam  seja  realizada

audiência pública da Comissão de Saúde para debater a suspensão das internações

no Hospital Regional Professor Osvaldo Franco, situado no Município de Betim, em

face do surto provocado pela bactéria KPC; e do Deputado Adelmo Carneiro Leão e

do Deputado Rogério Correia em que solicitam seja realizada audiência pública da

Comissão de Saúde para debater e obter esclarecimentos relativos ao expressivo

aumento de casos de dengue no Estado, bem como as medidas necessárias para o

enfrentamento  da  epidemia.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de março de 2013.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Bonifácio  Mourão  -  Ivair  Nogueira  -  Gustavo

Valadares.



550
____________________________________________________________________________

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.425, EM 7/3/2013

Às 15h36min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados Antônio Carlos Arantes, Glaycon Franco e Duarte Bechir (substituindo

o Deputado Bosco, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  a  Deputada  Liza  Prado.  Havendo  número

regimental, a Presidente, Deputada Maria Tereza Lara, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase

de discussão do Veto Total à Proposição de Lei nº 21.425, o relator, Deputado Antônio

Carlos Arantes, retira o parecer apresentado anteriormente e apresenta outro em que

conclui  pela  rejeição  do  veto.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer

concluindo pela rejeição do Veto Total à Proposição de Lei nº 21.425. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 7 de março de 2013.

Maria Tereza Lara, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Duarte Bechir - Glaycon

Franco.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2013

ATAS

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

LEGISLATURA, EM 11/3/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução dos Hinos da Itália e do Brasil - Palavras

do Secretário  Agostinho  Patrus  Filho  -  Entrega de título  -  Palavras do  Sr.  Marco

Mazzu - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem

do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

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

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das

duas reuniões anteriores.

Atas

- O Deputado Ivair Nogueira, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

A locutora - Destina-se esta reunião à entrega ao Sr. Marco Mazzu, Presidente da

Fiat  Industrial  Latin  America,  do  título  de  Cidadão Honorário do Estado de Minas

Gerais,  concedido,  a  requerimento  do  Secretário  Agostinho  Patrus  Filho,  pelo

Governador do Estado, por meio de decreto publicado no “Diário do Executivo”, em

1º/3/2011.

Composição da Mesa

A locutora  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  os  Exmos.  Srs.  Deputado

Agostinho Patrus Filho, Secretário de Estado de Turismo e autor do requerimento que
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deu origem a esta homenagem,  representando o  Governador  do  Estado,  Antonio

Anastasia;  Marco  Mazzu,  Presidente  da  Fiat  Industrial  Latin  America;  Deputado

Federal Eduardo Azeredo; e Marcelo de Souza e Silva, Secretário Municipal Adjunto

de  Desenvolvimento  Econômico  de  Belo  Horizonte,  representando  o  Prefeito

Municipal, Marcio Lacerda; e a Exma. Sra. Maria Pia Calisti, Consulesa da Itália em

Belo Horizonte.

Registro de Presença

A locutora - Gostaria de registrar a presença dos Exmos. Srs. Giacomo Regaldo,

Presidente da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais;  e Valentino Rizzioli,

Vice-Presidente do Grupo Fiat-Chrysler. Registramos, ainda, o envio de mensagens

dos  Exmos.  Srs.  Senador  Aécio  Neves e  Deputado Federal  Marcos Montes e  da

Exma. Sra. Dorothea Werneck, Secretária de Desenvolvimento Econômico de Minas

Gerais.

Execução dos Hinos da Itália e do Brasil

A locutora  -  Ouviremos  agora  o  Hino  Nacional  da  Itália  e,  em seguida,  o  Hino

Nacional do Brasil.

- Procede-se à execução dos Hinos Nacionais.

Palavras do Secretário Agostinho Patrus Filho

Muito  boa  noite,  senhoras,  senhores,  permitam-me  saudar  o  Deputado  Hely

Tarqüínio, Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, que hoje preside esta reunião

representando o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Casa. Quero saudar também

o Exmo. Sr. Marco Mazzu, nosso homenageado e Presidente da Fiat Industrial Latin

America;  a  família  do  homenageado  -  sua  esposa  Luciane,  suas  filhas  Giulia  e

Rebeca, e seu filho Stefano -; o Governador; o Senador; o hoje Deputado Federal

Eduardo Azeredo; o Exmo. Sr. Marcelo de Souza e Silva, representante do Prefeito

Marcio  Lacerda;  o  Cônsul  da  Itália;  a  Exma.  Sra.  Maria  Pia  Calisti;  o  Deputado

Estadual  Ivair  Nogueira,  grande  Líder,  representante  de  Betim  nesta  Casa;  o  Sr.

Valentino  Rizzioli,  Vice-Presidente  do  Grupo  Fiat-Chrysler;  a  Exma.  Sra.  Silvana

Rizzioli,  Presidente da UBQ; o Sr.  Giacomo Regaldo, Presidente da Câmara Ítalo-

Brasileira de Comércio, Indústria e Artesanato; e o Exmo. Sr. Alberto Medioli, Vice-

Presidente da Câmara Italiana.
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Incumbiu-me o  Governador  Antonio  Anastasia  que aqui  viesse,  representando-o

nesta homenagem, e pediu-me que trouxesse suas palavras ao nosso homenageado.

Portanto,  leio  a  mensagem  do  Governador  (-  Lê.):  “Visto  que  compromissos

anteriormente  assumidos  me  impedem  de  estar  presente,  registro  os  meus

cumprimentos ao Sr. Marco Mazzu, Presidente da Fiat Industrial, que nesta reunião

especial  recebe  da  Assembleia  Legislativa  o  título  de  Cidadão  Honorário,  justo

reconhecimento à sua grande contribuição para  o desenvolvimento  econômico de

Minas Gerais.

Ao assumir o comando das empresas do Grupo Fiat, Marco Mazzu traçou metas

para  o  seu crescimento,  todas  elas  cumpridas.  Foi  executado um programa que,

desde  2007,  direcionou  investimentos  da  ordem  de  R$570.000.000,00  para  as

operações  brasileiras.  A empresa  triplicou  a  capacidade  produtiva  de  caminhões

semipesados e pesados na fábrica de Sete Lagoas, onde também instalou uma linha

de veículos militares blindados. Lançou novos produtos e investiu em um centro de

desenvolvimento de produtos. Ampliou também a sua rede de concessionários. Sob a

gestão de Marco Mazzu, a empresa foi a que mais cresceu em seu setor, fechando

2012 com uma participação no mercado nacional de caminhões próximo a 10%.

Compromisso,  planejamento  e  determinação foram os  trunfos  do  sucesso.  Pela

dedicação e afinco com que o Sr. Marco Mazzu conduziu a Presidência da Iveco e da

New  Holland,  registro  meus  cumprimentos  pela  merecida  homenagem  que  hoje

recebe dos nobres Deputados e agradeço,  em nome dos mineiros,  a sua grande

contribuição para o desenvolvimento econômico e social de nosso Estado. Antonio

Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

Passo agora a proferir minhas palavras como Deputado autor do requerimento que

deu origem a esta homenagem.

Marco  Mazzu  nasceu  em  Torino,  a  Capital  do  Piemonte.  Lá  cresceu  vendo  a

pujança da cidade; lá focalizou sobretudo o desenvolvimento da indústria automotiva,

implantada na região pela visão aguçada dos Agnelli.  Imagino que Mazzu, quando

jovem estudante, viu nos mapas geográficos, na distante América do Sul, aquele país

chamado Brasil  e  não podia imaginar  que um dia chegaria àquela terra,  um país

muito jovem, e que traria sua contribuição de engenheiro formado pelo renomado
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Politécnico  de  Torino  e  com  MBA em  Administração  pela  Perdue  University,  nos

Estados Unidos. Era o ano de 1991, e atuou, inicialmente, como Diretor Industrial da

empresa Elevadores Otis. Começou a fincar aqui suas raízes ao conhecer sua hoje

esposa Luciane,  que, com companheirismo e dedicação, propicia a Mazzu grande

estabilidade para enfrentar os grandes desafios de sua carreira profissional.

Juntos,  Luciane  e  Marco  Mazzu  constituíram  uma  família  singular:  Giulia,  a

primogênita, é italiana; Rebecca, inglesa; e Stephano, o caçula, brasileiro. E assim

Mazzu, piemontês, cidadão do mundo, integra-se ao montanhoso Estado das Gerais

em 1995, já atuando em empresas do grupo Fiat.  Aqui  ocupou diversas posições

relevantes  e  assumiu  muitas  responsabilidades.  Depois  de  uma nova  temporada

italiana  na  Fiat  Auto,  Marco  Mazzu  retorna  em  2002  ao  Brasil,  como  Diretor-

Superintendente da Case New Holland, em Curitiba,  onde comandou as áreas de

tratores. Ainda na empresa assumiu a Presidência da área agrícola na Europa e, em

seguida, a responsabilidade da marca New Holland no nível mundial. Em 2007 Mazzu

é nomeado para o cargo de Presidente da Iveco Latin America, uma das maiores

produtoras de caminhões do mundo e a maior produtora de ônibus da Europa. Sob

sua gestão, a empresa lança em Sete Lagoas o programa Próximo Passo. Pioneiro

no Brasil,  o programa desenvolve ações de curto e longo prazos em benefício da

comunidade, de clientes, funcionários e fornecedores. A implantação envolve o uso

racional de recursos, reciclagem, ética, cidadania, capacitação e desenvolvimento.

Com o objetivo de promover a capacitação profissional e educação ambiental de

jovens e adultos, ganharam todos os moradores e a cidade de Sete Lagoas. Ainda

sob  sua  responsabilidade,  em  2009,  a  Iveco  dá  mais  um  importante  passo  no

mercado  mundial  e  inaugura  também  na  cidade  mineira  o  primeiro  centro  de

desenvolvimento de produtos da Iveco fora da Europa.

As  inúmeras  mudanças  de  países,  de  rotina,  de  climas  e  sabores  exigem

adaptações e sacrifícios. Aqui Mazzu encontrou semelhanças, suplantou diferenças,

agregou novos hábitos e, hoje, é um cidadão de Minas Gerais, um cidadão do Brasil.

E faz por merecer essa homenagem do povo mineiro.

Por tudo isso, por tudo mais que haveria de dizer, Marco Mazzu é definitivamente

um  cidadão do mundo  que  guarda no fundo  do peito  sua  conquistada cidadania
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mineira. Minas e os mineiros deram ao grupo Fiat e a Mazzu seu acolhimento, sua

cooperação, sua amizade, e encontraram em Mazzu inúmeras qualidades mineiras.

Enfeixando-as todas, concluímos que esta Casa Legislativa nada mais lhe dá, Mazzu,

do  que  você  conquistou.  Assim  afirmamos  com  as  palavras  de  Aristóteles:  “A

grandeza não consiste em receber honras, mas, sim, em merecê-las".

Parabéns ao italiano, ao amigo, ao competente, ao dedicado e ao agora mineiro

Marco Mazzu. Muito obrigado.

Entrega de Título

A locutora - O Deputado Hely Tarqüínio, representando o Deputado Dinis Pinheiro,

Presidente da Assembleia Legislativa, fará a entrega do título de Cidadão Honorário

do Estado de Minas Gerais ao Sr. Marco Mazzu, Presidente da Fiat Industrial Latin

America,  passando-lhe  às  mãos  o  diploma.  O  título  a  ser  entregue  contém  os

seguintes dizeres: “O Governador do Estado de Minas Gerais, nos termos do decreto

publicado no dia 1º/3/2011 e a requerimento da Assembleia Legislativa do Estado de

Minas Gerais, concede ao Sr. Marco Mazzu o título de Cidadão Honorário do Estado

de  Minas  Gerais,  em  reconhecimento  à  relevante  contribuição  para  o

desenvolvimento socioeconômico do Estado, no setor industrial automobilístico”.

O Sr.  Presidente -  Neste momento convido o ilustre Deputado Agostinho Patrus

Filho para se posicionar também no local, para a entrega do título.

- Procede-se à entrega do título.

Palavras do Sr. Marco Mazzu

Boa noite  a todos:  Exmos.  Srs.  Deputado Hely Tarqüínio,  2º-Vice-Presidente da

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  representando  o  Presidente,

Deputado Dinis Pinheiro; Deputado Agostinho Patrus Filho, Secretário de Turismo e

autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem,  representando  o

Governador do Estado Antonio Anastasia; Deputado Federal e Governador Eduardo

Azeredo; Marcelo de Souza e Silva, Secretário Municipal Adjunto de Desenvolvimento

Econômico de Belo Horizonte, representando o Prefeito Marcio Lacerda; e Vereador

Pablo César, o Pablito; e a Exma. Sra. Maria Pia Calisti, Consulesa da Itália em Belo

Horizonte. Boa noite a todos os queridos amigos, colegas da Fiat Industrial. Tudo isso

faz parte do coração e de tantos anos de trabalho. Fico feliz que estejam aqui comigo.
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Gostaria de dizer que me sinto verdadeiramente honrado por ter sido convidado

pela Casa, que representa o povo do Estado de Minas Gerais, em uma ocasião como

esta. Ser contemplado com esse título é como receber um forte abraço desta terra,

onde eu e minha família fomos tão bem recebidos. Minas Gerais é provavelmente o

lugar mais acolhedor que já tive o prazer de conhecer na minha longa jornada de

mais de duas décadas passadas fora da Itália, minha terra natal. É um local em que o

estrangeiro não se sente estrangeiro. Sentir-se em casa é uma característica que

auxilia uma pessoa que, como eu, já está há tanto tempo fora. Mas, sobretudo, é algo

fundamental para minha família, que encontrou em Minas um ótimo ambiente para

desenvolver todo tipo de atividade.

Minha família ilustra bem minha carreira. Tenho três filhos, uma nascida na Itália,

uma nascida na Inglaterra e um, no Brasil, país de onde também é natural a minha

esposa Luciane. São cidadãos do mundo, que estão em Minas há mais tempo do que

estiveram em qualquer outro lugar, vivenciando aquilo de que mais gostam, interagir

com novas culturas e viver em meio à diversidade. Aqueles que convivem comigo

sabem que sou uma pessoa simples. No pouco tempo que tenho, quando não estou

trabalhando, gosto de praticar atividades esportivas, como o tênis, e de me dedicar à

família.  Acredito  que  a  vida  do  executivo  seja  naturalmente  intensa.  Por  isso,  é

necessário ter um ambiente familiar harmônico e sereno, que favoreça o equilíbrio no

dia a dia. Essa é mais uma razão pela qual sou muito grato a Minas Gerais, Estado

que  espontaneamente  contribuiu  para  deixar  minha  família  tranquila  e  bem

ambientada.

Tudo  o  que  consegui  até  hoje  é  resultado  do  trabalho  conjunto  com  a  minha

esposa.  Enquanto  dediquei  e  continuo  dedicando  100%  da  minha  energia  ao

trabalho, ela é a responsável por administrar a minha vida pessoal e está à frente de

todas importantes questões familiares,  várias destas envolvem mudanças de país,

conhecimento  de  novas  culturas,  línguas,  escola,  novas  relações  e  vários  outros

aspectos. Alguns de vocês, talvez todos, sabem do que estou falando. São trabalhos

que se complementam, de forma que só pude construir de um lado, porque ela estava

trabalhando com total zelo e dedicação do outro.

Costumo dizer que minha trajetória em Minas Gerais está diretamente relacionada
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com a minha carreira. Ao longo dos anos, vieram os resultados, que podem não ser

tão grandes, comparados com a grandeza de Minas, mas são fruto de compromisso e

trabalho sério desempenhado com esmero, diariamente. São resultado também da

própria  laboriosidade  do  povo  mineiro,  que,  apesar  do  jeito  mais  calado,  nesse

sentido até com certa afinidade com o piemontês,  muitas vezes até introspectivo,

quando se envolve, se motiva, veste a camisa e coloca o coração em tudo o que faz.

Não é à toa que este é o Estado de onde saíram pessoas que transformaram a

realidade  do  País,  a  exemplo  de  Tancredo  Neves,  e  foram  referência  de

empreendedorismo, como Santos Dumont e Juscelino Kubitschek.

Na  Fiat  Automóveis,  como  Diretor  Industrial,  participei  da  importante  etapa  de

lançamento da segunda geração da família Palio. Esse veículo foi, em grande parte,

responsável por impulsionar as vendas da montadora no Brasil, ajudando a fazer da

empresa, com o passar dos anos, a líder do mercado nacional.

Mas o tempo da Iveco é o que gera em mim o maior orgulho, diante das realizações

que, em conjunto com um time de mais de 3 mil profissionais, alcançamos. Ao longo

de seis anos, conseguimos colocar a Iveco no posto de protagonista em que a marca

merece estar. A empresa é hoje a que apresenta as maiores taxas de crescimento do

seu segmento e uma das principais forças do mercado de veículos comerciais. Para

construir essa realidade, foi necessário muito trabalho e inovação.

Um dos maiores passos nesse sentido foi dado em 2008, quando inauguramos, em

Sete Lagoas, o primeiro centro de desenvolvimento do produto da Iveco fora da Itália.

Essa estrutura nos permite hoje lançar veículos que realmente têm a cara dos nossos

clientes  no  Brasil,  adaptados  a  todas  as  necessidades  e  particularidades  desse

mercado.

Posteriormente,  inauguramos  nossa linha de caminhões  pesados  e  preparamos

uma diversificação ainda maior do nosso “business”, com a fabricação de ônibus e

veículos  de  defesa.  Futuramente,  poderemos  também  trazer  para  o  Estado  a

produção de veículos de combate a incêndio, da Iveco Magirus, que atualmente são

fabricados na Alemanha.  Somos hoje  uma fabricante “full  liner”,  com soluções de

ponta para cada segmento do mercado, modestamente.

Mas  não  só  o  nosso  crescimento  como  empresa  é  motivo  de  alegria.  Temos
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também um grande orgulho de perceber que, ao longo do tempo, a cidade de Sete

Lagoas vem se desenvolvendo juntamente com a nossa marca. Hoje o Município é

uma vitrine mundial na concepção e fabricação de veículos comerciais. Procuramos

estabelecer  com  a  cidade  uma  relação  de  verdadeira  parceria,  que  extrapola  a

criação de emprego e a geração de renda. Para isso, a Iveco mantém na cidade o

programa  Próximo  Passo,  que  engloba  uma  série  de  ações  visando  ao

desenvolvimento  sustentável.  Por  meio  dessa  iniciativa,  implantamos  projetos  de

empregabilidade, cultura, preservação de recursos naturais, esporte e educação para

crianças, entre vários outros. Costumamos dizer que estamos ligados a tudo o que é

importante para o cidadão de Sete Lagoas. Recentemente, aliás, passamos a ter a

nossa marca estampada na camisa do Democrata, time local com o qual assinamos

um contrato de patrocínio para o Campeonato Mineiro.

Afinal, a história de Minas Gerais,  seus cidadãos e do grupo Fiat,  tanto no lado

automotivo quanto no industrial, já pode ser considerada indissociável. Tenho grande

orgulho de fazer parte dessa história e de, após 27 anos de trabalho fora do meu

país,  ter  forças  para  assumir  mais  um  grande  desafio,  na  Fiat  Industrial  para  a

América Latina. Nesta nova empresa, da qual tenho a honra de estar agora à frente,

estão incluídas não somente a Iveco como também a FPT Industrial, a New Holland

Construction, a New Holland Agriculture, a Case e a Case IH.

Claro que Minas Gerais,  sendo o segundo maior Estado do Brasil  em extensão

rodoviária, com participação expressiva nos setores agrícola e de construção, será

cada  vez  mais  um  grande  parceiro  nosso.  Estou  certo  de  que  o  futuro  trará  o

fortalecimento dos laços sólidos que já existem entre os mineiros e o grupo Fiat e que

juntos alcançaremos grandes conquistas. Afinal, como disse um grande poeta desta

terra,  Carlos  Drummond  de  Andrade,  “se  pensarmos  pequeno,  coisas  pequenas

teremos.  Mas  se desejarmos fortemente o  melhor  e  principalmente  lutarmos  pelo

melhor, o melhor vai se instalar em nossa vida”. Muito obrigado a todos.

Apresentação Musical

A locutora - Ouviremos agora uma apresentação musical dos músicos Fábio Lopes

e  Rafael  Marcenes,  do  Grupo  Amadeu,  que  interpretarão  as  músicas  “Cinema

Paradiso”, de Ennio Morricone, e “Oh, Minas Gerais”, com letra de José Duduca de
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Morais.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Exmos. Srs. Deputado Agostinho Patrus Filho, Secretário de Turismo e autor do

requerimento que deu origem à concessão do título, representando o Governador do

Estado  de  Minas  Gerais,  Antonio  Anastasia;  Marco  Mazzu,  Presidente  da  Fiat

Industrial  Latin America;  Eduardo Azeredo,  Deputado Federal  e ex-Governador  do

Estado; Marcelo de Souza e Silva, Secretário Municipal Adjunto de Desenvolvimento

Econômico de Belo Horizonte, representando o Prefeito Municipal de Belo Horizonte,

Marcio  Lacerda;  e  Exma.  Sra.  Maria  Pia  Calisti,  Consulesa  da  Itália  em  Belo

Horizonte.

Iniciamos  a  nossa  fala  dizendo  que  a  produção  de  automóveis  ocupa  posição

central na economia de Minas Gerais, que se destaca por seu grande potencial de

crescimento no setor.

O Sr. Marco Mazzu, atual presidente da Fiat Industrial Latin America, tem, com seu

arrojado  e  criterioso  trabalho,  trazido  grandes  benefícios  a  nosso  Estado.  Essa

valiosa  contribuição para  o  desenvolvimento econômico e social  de Minas Gerais

rendeu-lhe  o  título  de  cidadão  honorário,  símbolo  do  reconhecimento,  da

hospitalidade e do carinho de nosso povo, que a Assembleia Legislativa tem a honra

de entregar nesta bela solenidade.

À frente da Iveco, fabricante de caminhões da Fiat, desde 2007, Marco Mazzu tem

grande parcela de responsabilidade pelos recentes êxitos da empresa. Sob sua hábil

direção, o empreendimento tem experimentado constante expansão, ocupando hoje o

quarto  lugar  no mercado de caminhões no País,  oferecendo sempre produtos de

grande qualidade e adequados às necessidades e expectativas de seus clientes.

Natural  de  Turim,  na  Itália,  o  engenheiro  eletricista  e  detentor  de  um MBA em

administração  reside  no  Brasil  desde  1991,  quando  aqui  chegou  para  exercer  a

função de Diretor Industrial da Elevadores Otis. Sua excelente atuação na empresa

resultou na sua contratação pela Fiat, também como Diretor Industrial. Em 1996 já

desempenhava papel de grande importância, tendo sob sua responsabilidade o início

da produção mundial do modelo Palio.
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Após breve temporada na Fiat Auto, na Itália, Marco Mazzu retornou ao Brasil em

2002  e  assumiu,  em  Curitiba,  o  posto  de  Diretor-Superintendente  da  Case  New

Holland -  CNH -,  companhia  de  maquinaria  agrícola  e  de  construção  pesada  de

origem norte-americana. Comandando o setor de tratores e máquinas agrícolas da

CNH na América do Sul,  Marco Mazzu colheu resultados altamente positivos e foi

indicado para a Presidência da área agrícola da CNH-Europa, em 2005, vindo mais

tarde a assumir a responsabilidade da marca New Holland agrícola em nível mundial.

A escolha desse competente executivo para presidir a Iveco em 2007 marcou uma

verdadeira guinada no papel da empresa no Brasil. Sua criteriosa gestão deu impulso

inédito à produção,  que triplicou em quatro anos, e às vendas, que,  entre 2007 e

2011, subiram de 3.100 caminhões por ano para 16 mil veículos anuais.

Confiante no potencial de crescimento do País, sob a liderança de Marco Mazzu, a

Iveco traçou um ambicioso ciclo  de  investimentos  pesados,  envolvendo estrutura,

pessoas e produtos. O plano de expansão rendeu frutos, tornando a Iveco a empresa

mais  dinâmica  em  seu  ramo  no  mercado  nacional.  Parte  do  sucesso  se  deve,

certamente,  à  excelência  de  seus  profissionais,  já  que  a  atual  gestão  valoriza  a

qualificação  da  mão  de  obra,  essencial  para  o  aumento  da  produtividade  e  da

lucratividade. No ano passado, a Fiat, que já detinha 88% das ações da Case New

Holland,  com  planta  em  Contagem,  adquiriu  o  percentual  restante,  fundindo  a

companhia à Iveco. A empresa então passou por várias mudanças em sua estrutura,

reformas necessárias para promover a integração da Case New Holland global. Ao

cabo  desse  processo  de  reformulação,  Marco  Mazzu  foi  nomeado  chefe  de

operações  da  Fiat  Industrial  na  América  Latina,  em  razão  de  suas  notáveis

competências técnicas e de sua capacidade de liderança. A fusão impulsionará ainda

mais  o  crescimento  da  Fiat  Industrial  na  América  Latina,  que passará  a  ter  uma

estrutura de capital mais simples e racional e poderá listar suas ações na Bolsa de

Nova York.

A Iveco chega a 2013 tendo cumprido todas as metas traçadas,  quando Marco

Mazzu assumiu a Presidência, cheia de planos para, no futuro, continuar crescendo e

impulsionando  a  economia  de  Minas  Gerais.  Prevista  para  este  ano  está  a

implantação  de  uma fábrica  de  veículos  de  defesa  para  o  Exército,  iniciativa  de
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enorme relevância social e econômica, pois gerará milhares de empregos diretos e

indiretos.

A empresa pretende ampliar ainda mais a capacidade da fábrica de Sete Lagoas e

acelerar a implantação do condomínio de fornecedores, transformando-o em um polo

automotivo, em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais -

Codemig -, que realizará as obras estruturais. A sustentabilidade da produção, que há

muito pauta as escolhas da Iveco,  será fundamental  no condomínio,  que prevê o

tratamento ambientalmente correto dos efluentes e resíduos e o respeito à fauna e à

flora locais. É o aspecto ecológico.

O compromisso e a determinação de Marco Mazzu certamente são,  em grande

medida,  a  chave  do  sucesso  da  Iveco.  Este  Parlamento,  em  reconhecimento  à

atuação  deste  talentoso  executivo,  outorgou-lhe,  em  2010,  a  Medalha  do  Mérito

Legislativo, entregue no momento em que se comemorava uma década da fábrica da

Sete Lagoas. Agora, o Poder Legislativo de Minas tem a satisfação de conceder-lhe o

título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais.

Parabéns, Dr. Marco Mazzu. Receba esta humilde homenagem dos mineiros, que

nada mais é que a “externalização” de seus elevados méritos pessoais, de sua visão

de negócios, de seu talento de gestão, que enche de orgulho os corações do povo

mineiro. O Secretário Agostinho Patrus foi muito feliz de elaborar o requerimento que

foi  aprovado,  e,  agora,  concedemos este título.  Muito obrigado pela  presença de

vocês.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

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

Deputadas e os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 12, às 14 horas, com a

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

12/3/2013.) Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/3/2013

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,
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Celinho do Sinttrocel e Gustavo Valadares, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados Carlos Pimenta e Duarte Bechir. Havendo número

regimental,  o Presidente, Deputado Ivair Nogueira, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Celinho do Sinttrocel, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e

comunica  o  recebimento  das  seguintes  correspondências:  ofícios  da  Sra.  Raquel

Pacheco Ribeiro de Souza, Promotora de Justiça, encaminhando cópia do relatório

que decidiu pelo arquivamento do procedimento preparatório relativo à manutenção e

operacionalização das balanças controladas pelo DER-MG em Monte Carmelo; e dos

Srs.  Oliveira  Santiago  Maciel,  Chefe  do  Detran-MG,  encaminhando  cópia  de

memorando da Coordenação de Educação de Trânsito desse Departamento, o qual

informa que as sugestões sobre planejamento do trânsito de veículos na Capital são

feitas  somente  pelos  técnicos  especializados  da  BHTRANS;  Rômulo  de  Carvalho

Ferraz, Secretário de Estado de Defesa Social, e Júlio César dos Santos Esteves,

Secretário de Estado da Casa Civil em exercício, encaminhando cópia de memorando

da Subsecretaria  de  Promoção da Qualidade e Integração do Sistema de Defesa

Social, o qual informa os resultados obtidos pela campanha Sou pela Vida. Dirijo sem

Bebida; da Prefeitura Municipal de Araxá e da Asttran, juntamente com a direção do

Fórum Mineiro e a Regional Minas da Associação Nacional de Transportes Públicos,

convidando  os  membros  desta  Comissão  a  participar  da  57ª  Reunião  do  Fórum

Mineiro de Gerenciadores de Transporte e Trânsito, em 7 e 8/3/2013, no Município de

Araxá;  e  de  correspondências  publicadas  no  “Diário  do  Legislativo”,  nas  datas

mencionadas entre parênteses: da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa

Civil  (30/11/2012),  (13/12/2012),  (21/12/2012),  (22/12/2012)  e  (16/02/2013);  do  Sr.

Aloísio  Alves,  Procurador  do  Trabalho  (30/11/2012);  do  Movimento  Acorda  Neves

(30/11/2012);  dos Srs.  Adolfo  Garrido,  Presidente  do  Sindicato  dos  Trabalhadores

Públicos em Transportes e Obras Públicas do Estado de Minas Gerais (22/12/2012);

Daniel  Miranda Saboia,  servidor  público  (2/2/2013);  Joselito  Rodrigues de Castro,

Diretor  Executivo  da  Nascentes  das  Gerais  (2/2/2013);  Júlio  César  dos  Santos
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Esteves,  Secretário  de  Estado  da  Casa  Civil  em  exercício  (2/2/2013)  (8/2/2013);

Ramon  Victor  Cesar,  Presidente  da  BHTRANS  (2/2/2013);  Hélber  Leite  Lopes,

Assessor  Parlamentar  (28/2/2013);  Júlio  Delgado,  Deputado  Federal  (28/2/2013).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.854, 3.871,

3.986, 3.987, 4.004, 4.095, 4.096, 4.105, 4.159 e 4.176/2012; 4.212, 4.237, 4.258 e

4.263/2013. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.284/2011, 2.908, 2.953,

3.371 e 3.425/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um por sua vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados Fred Costa (2) em

que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão conjuntamente com as

Comissões  de  Assuntos  Municipais  e  Regionalização  e  de  Turismo,  Indústria,

Comércio e Cooperativismo para debater o novo sistema de transporte sobre trilhos

de abrangência metropolitana na RMBH, a ser operada por meio de uma parceria

público privadas; e em que solicita seja realizada audiência pública para discutir os

projetos de trânsito possíveis para a reforma do Anel Rodoviário, em Belo Horizonte;

Celinho do Sinttrocel (4) em que solicita seja realizada audiência pública para debater

a  situação  da  ponte  sob  o  Rio  Piracicaba,  entre  Timóteo  e  Coronel  Fabriciano,

interditada  pelo  DNIT;  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Superintendente

Regional do DNIT pedido de providências para que decrete estado de emergência na

reforma da ponte sob o Rio Piracicaba que liga os Municípios de Coronel Fabriciano e

Timóteo; em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de Transportes e

Obras  Públicas  -  Setop -  pedido  de  providências  para  a  realização  de  obras  de

recuperação  e  melhoramento  na  MG-424,  que  liga  Vespasiano  a  Sete  Lagoas  e

passa por Municípios como Matozinhos e Pedro Leopoldo; e em que solicita seja

encaminhado ao Ministro dos Transportes pedido de providências para que marque

uma reunião para tratar da suspensão do processo licitatório das obras da BR-381,

no trecho que liga Belo Horizonte a Governador Valadares; Rogério Correia em que

solicita à Comissão que apresente projeto de lei  com o objetivo de estadualizar a
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rodovia municipal Francisco Antônio da Costa, que liga o Município de São José da

Lapa ao Município de Ribeirão da Neves, e que visite a Setop com o objetivo de

apresentar o referido projeto; Dalmo Ribeiro Silva (2) em que solicita seja realizada

audiência pública no Município de Ouro Fino com vistas a discutir a necessidade da

inclusão do trecho que liga os Municípios de Ouro Fino e Santa Rita de Caldas no

programa Caminhos de Minas; e em que solicita seja encaminhado à Setop pedido de

providências para a inclusão no programa Caminhos de Minas do trecho da Rodovia

MG-173  próximo  ao  Bairro  Rodeio,  que  liga  o  Município  de  Sapucaí-Mirim  ao

Município de São Bento do Sapucaí (SP); Carlos Pimenta (2) em que solicita seja

realizada audiência pública no Município de Francisco Sá para debater a situação

precária da BR-251, que passa por Montes Claros e Francisco Sá, até a BR-116, e a

construção do Anel Rodoviário do Município de Montes Claros; e em que solicita seja

realizada audiência pública no Município de Três Pontas para debater a construção

da terceira pista na MG-167, que liga Três Pontas a Varginha, o programa Caminhos

de Minas no Sul do Estado, o funcionamento do aeroporto de Varginha, as linhas

aéreas de transporte de passageiros e a situação das rodovias federais da região;

Ivair Nogueira (3) em que solicita seja encaminhado Setop pedido de providências

para que seja incluído no programa Caminhos de Minas o trecho que liga o Distrito de

Santa Cruz do Prata, no Município de Guaranésia, ao entrocamento da Rodovia BR-

146;  em que solicita  seja  realizada audiência pública para debater  a proposta do

governo  do  Estado  de  estadualizar  as  rodovias  federais;  e  em  que  solicita  seja

realizada  audiência  pública  com  a  finalidade  de  obter  informações  sobre  o

cronograma das obras de implantação do Rodoanel, bem como a participação e a

responsabilidade  dos  órgãos  federal,  estadual  e  municipal  no  processo  de

contratação e elaboração do projeto executivo;  Célio  Moreira em que solicita  seja

encaminhado  ao  DER-MG  pedido  de  providências  com  vistas  à  realização  de

operação  tapa-buracos,  substituição  das  placas  de  sinalização  e  instalação  de

muretas  na  MG-424,  no  trecho  entre  os  Municípios  de  Belo  Horizonte  e  Pedro

Leopoldo;  Alencar  da  Silveira  Jr.  em que  solicita  seja  realizada audiência  pública

conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater as

permissões  de  táxi  da  Capital  no  que  tange  à  possibilidade  de  transferência  de
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titularidade e às possíveis irregularidades na execução de processos licitatórios para

as novas permissões no Estado;  João Vítor  Xavier em que solicita  seja realizada

audiência pública para debater a prestação de serviço de transporte intermunicipal

entre Caeté, Rio Acima, Nova Lima, Raposos e Belo Horizonte, pela empresa Saritur.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Ivair Nogueira, Presidente - Gustavo Valadares - Anselmo José Domingos - Celinho

do Sinttrocel.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/3/2013

Às 10h8min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Leonídio Bouças, André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Henrique e Lafayette de

Andrada,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Sebastião Costa, declara aberta a reunião e, nos termos do art.

120, III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento da

seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente

do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, publicado no “Diário do Legislativo”

de 22/12/2012, e Marcos Carneiro da Silva, Delegado do Sindicato dos Servidores da

Justiça do Estado de Minas Gerais, em que requer sejam analisadas as sugestões

dos  serventuários  da  justiça  e  as  propostas  de  emenda aos  Projetos  de  Lei  nºs

3.342/2012  e  3.540/2012.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.664, 3.681, 3.704, 3.708, 3.714, 3.721, 3.729, 3.743, 3.748, 3.758, 3.771, 3.777,

3.793, 3.795 e 3.796/2013 (Deputado Gustavo Perrella); 3.658, 3.663, 3.673, 3.698,

3.700, 3.707, 3.718, 3.719, 3.740, 3.749, 3.760, 3.770, 3.773, 3.775, 3.781, 3.782,

3.791 e 3.804/2013, e, em virtude de redistribuição, o Projeto de Lei nº 3.632/2012
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(Deputado Luiz Henrique);  3.659,  3.662,  3.668,  3.676,  3.679,  3.685,  3.690,  3.706,

3.710, 3.731, 3.733, 3.750, 3.755, 3.769, 3.786, 3.787, 3.790, 3.798, 3.800, 3.803 e

3.807/2013 e, em virtude de redistribuição, o Projeto de Lei nº 3.654/2012 (Deputado

Juarez Távora); 3.674, 3.675, 3.694, 3.703, 3.705, 3.720, 3.730, 3.734, 3.751, 3.752,

3.756, 3.764, 3.767, 3.776/2013 e, em virtude de redistribuição, os Projetos de Lei nº

s  790/2011 e 3.633/2012 (Deputado LeonídioBouças);  3.655,  3.666,  3.667,  3.683,

3.686, 3.696, 3.701, 3.716, 3.726, 3.727, 3.728, 3.738, 3.747, 3.757, 3.759, 3.765,

3.772,  3.774,  3.778/2012,  3.779,  3.780,  3.792,  3.794,  3.801  e  3.806/2013  e,  em

virtude de redistribuição, o Projeto de Lei nº 3.624/2012 (Deputado André Quintão);

3.657,  3.691,  3.692,  3.697,  3.725,  3.745,  3.788  e  3.799/2013  e  Projeto  de  Lei

Complementar nº 34/2013 (Deputado SebastiãoCosta);  3.656, 3.665, 3.669, 3.670,

3.671, 3.672, 3.677, 3.678, 3.680, 3.682, 3.688, 3.687, 3.689, 3.693, 3.702, 3.742,

3.746, 3.754, 3.761, 3.763, 3.789, 3.797 e 3.809/2013, Projeto de Lei Complementar

nº 36  e,  em virtude de redistribuição,  os  Projetos  de  Lei  nºs  3.641 e 3.653/2012

(Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação  do  Plenário.  O  Projeto  de  Lei  nº  3.696/  2013  é  retirado  de  pauta,

atendendo-se a requerimento do Deputado André Quintão, aprovado pela Comissão.

É aprovado requerimento do Deputado Luiz Henrique em que solicita seja alterada a

ordem do dia para que o Projeto de Lei nº 3.745/2013 seja apreciado em primeiro

lugar na 1ª Fase. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, em 1º turno, do Projeto

de Lei  nº  3.745/2013 (relator:  Deputado Sebastião Costa),  e,  em turno único,  do

Projeto de Lei nº 3.549/2012 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado André

Quintão, em virtude de redistribuição); e, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.692/2013

(relator:  Deputado  Sebastião  Costa);  2.862/2012  com  a  Emenda  nº  1  (relator:

Deputado  Leonídio  Bouças,  em  virtude  de  redistribuição);  3.084  e  3.652/2012

(  relator:  Deputado  André  Quintão);  3.693/2013  (relator:  Deputado  Dalmo  Ribeiro

Silva). O parecer sobre o Projeto de Lei Complementar nº 34/2013 , no 1º turno, deixa

de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator,

Deputado Sebastião Costa.  É convertido em diligência à Secretaria  de Estado de
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Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  o  Projeto  de  Lei  nº  3.608/2012  (relator:

Deputado  Luiz  Henrique).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

dos Projetos de Lei nºs 623/2011, 2.792, 2.793 e 3.387/2012 com a Emenda nº 1

(relator:  Deputado  Leonídio  Bouças,  em  virtude  de  redistribuição);  3.239,  3.312,

3.643,  3.645,  3.636,  3.637,  3.648,  3.650  e  3.651/2012  (relator:  Deputado  André

Quintão,  os  cinco  últimos  em  virtude  de  redistribuição);  2.484/2011  e  3.629  e

3.644/2012  (relator:  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  virtude  de  redistribuição);

2.693 e  1.520/2011 (relator:  Deputado Sebastião  Costa,  o  primeiro  em virtude de

redistribuição);  1.289/2011,  3.349,  3.639  e  3.698/2012  (relator:  Deputado  Luiz

Henrique).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos em que se solicita sejam baixados em

diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 790/2011, 3.624, 3.630, 3.632, 3.638, 3.640,

3.641, 3.642 e 3.653/2012; e à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações

Institucionais e ao autor o Projeto de Lei nº 3.633/2012 . Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Sebastião Costa,  Presidente -  Luiz Henrique -  Gustavo Perrella -  Dalmo Ribeiro

Silva.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/3/2013

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Duarte  Bechir  e Sávio  Souza Cruz,  membros da supracitada Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sávio Souza Cruz, dispensa a
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leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir  e  votar  proposições  da Comissão e  comunica  o recebimento  da  seguinte

correspondência: "e-mail" do Sr. Carlos Alberto, encaminhado por meio do “Fale com

a Assembleia”, em que questiona a respeito da regulamentação que incidirá sobre

sua  propriedade,  tendo  em  vista  a  divergência  entre  as  regras  do  novo  Código

Florestal Brasileiro e da Lei Florestal Mineira; e comunicação do Bloco Transparência

e Resultado, publicada no “Diário do Legislativo” de 27/2/2013. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: em turno único, o Projeto de Lei nº 265/2011 e, em 1º turno, os Projetos de

Lei nºs 1.031 e 2.321/2011 (Deputado Sávio Souza Cruz); 276/2011 (Deputado Célio

Moreira); 873/2011 (Deputado Duarte Bechir); 977 e 2.435/2011 (Deputado Gustavo

Corrêa);  1.060  e  1.273/2011  (Deputado  Rômulo  Veneroso),  todos  em  virtude  de

redistribuição. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  A  Presidência  recebe  os

requerimentos dos Deputados Ivair Nogueira em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 3.687/2013, que dispõe sobre a

alteração  dos  limites  do  Parque  Estadual  da  Serra  do  Papagaio,  localizado  nos

Municípios de Aiuruoca, Alagoa, Baependi, Itamonte e Pouso Alto, e Ulysses Gomes

em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública,  no  Município  de

Luminárias, para debater a regularização ambiental das mineradores de quartzito da

Região  Sul,  envolvendo  os  Municípios  de  Luminárias,  Baependi,  São  Tomé  das

Letras, Carrancas, São Bento Abade e Cruzília. Submetido a votação é aprovado o

requerimento  do  Deputado  Fred  Costa  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência pública da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

para  discutir  os  "lixões"  existentes  na  Capital  e  o  descarte  irregular  de  diversos

materiais.  Na fase de votação do requerimento  dos Deputados  Rogério Correia e

Glaycon Franco em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública para

debater o Projeto de Lei nº 3.405/2012, que dispõe sobre a remarcação da área e

perímetro do Parque Estadual Serra do Ouro Branco, é aprovado o requerimento do

Deputado  Duarte  Bechir  em  que  solicita  o  adiamento  da  votação.  Cumprida  a
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finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Célio Moreira, Presidente - Duarte Bechir - Sávio Souza Cruz.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

COMUNICAÇÕES

- O Sr. Presidente despachou, em 12/3/2013, a seguinte comunicação:

Dos Deputados Lafayette de Andrada, Tiago Ulisses, Paulo Guedes e Sávio Souza

Cruz - indicando membros de suas respectivas bancadas e Blocos para compor a

Comissão Permanente de Prevenção e Combate ao Uso de “Crack” e outras Drogas.

Pelo  BTR:  efetivos  -  Deputados  Célio  Moreira  e  Glaycon  Franco,  suplentes  -

Deputados João Leite e Doutor Wilson Batista; pelo BAM: efetivo - Deputado Marques

Abreu, suplente - Deputada Liza Prado; pelo PT: efetivo - Deputado Paulo Lamac,

suplente - Deputada Maria Tereza Lara; pelo PMDB: efetivo -  Deputado Vanderlei

Miranda, suplente - Deputado Tadeu Martins Leite (Ciente. Designo. Às Comissões.).

- O Sr. Presidente leu, na 10ª Reunião Ordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura, a seguinte Decisão da Mesa:

DECISÃO DA MESA

A Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, no uso da atribuição

que lhe confere o art. 74 do Regimento Interno e considerando que:

o ano de 2013 foi definido pela Unesco como o “Ano Internacional de Cooperação

pela Água”;

o uso dos recursos hídricos precisa ser feito de forma racional e sustentável, para

que se garanta a sua disponibilidade para as gerações futuras;

a Assembleia Legislativa de Minas Gerais - pioneira  no debate e na criação de

legislação  sobre  o  uso  de  recursos  hídricos  no  Brasil  -  necessita  fazer  uma

atualização das normas estaduais sobre o tema,

DECIDE:

Art.  1º  -  Fica criada a Comissão Extraordinária  das Águas com a  finalidade de
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realizar estudos e debates sobre a situação dos recursos hídricos do Estado; propor

políticas públicas que possam promover o uso racional e sustentável dos recursos

hídricos  do  Estado,  a  sua  proteção  e  conservação;  e  propor  a  atualização  dos

instrumentos legais sobre a matéria.

Art. 2º - A Comissão Extraordinária das Águas, com vigência na atual legislatura,

tem a seguinte composição:

Efetivo Suplente

Dep. Almir Paraca (PT) Dep. André Quintão (PT)

Dep. Zé Maia (PSDB) Dep. Célio Moreira (PSDB)

Dep. Tiago Ulisses (PV) Dep. Rômulo Veneroso (PV)

Dep. Lafayette de Andrada (PSDB) Dep. João Vítor Xavier (PEN)

Dep. Pompílio Canavez (PT) Dep. Adalclever Lopes (PMDB)

Parágrafo  único  -  Ficam  designados  os  Deputados  Almir  Paraca  e  Zé  Maia,

respectivamente, como Presidente e Vice-Presidente da Comissão Extraordinária das

Águas.

Art. 3º - A Comissão Extraordinária das Águas desenvolverá suas atribuições em

sintonia  com  as  Comissões  permanentes  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável e de Minas e Energia, inclusive por meio de ações conjuntas.

Art. 4º - A Comissão Extraordinária apresentará à Mesa da Assembleia relatório de

suas atividades.

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

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 12 de março de 2013.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, 1º-Vice-Presidente - Hely Tarqüínio, 2º-

Vice-Presidente  -  Adelmo  Carneiro  Leão,  3º-Vice-Presidente  -  Dilzon  Melo,  1º-

Secretário - Neider Moreira, 2º-Secretário - Alencar da Silveira Jr., 3º-Secretário.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.733/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia,  o projeto de lei  em epígrafe tem por  objetivo

declarar  de utilidade pública o  Espaço Alternativo  Cultural  contra as  Drogas,  com
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sede no Município de Ituiutaba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  2.733/2011 pretende declarar  de utilidade pública o Espaço

Alternativo Cultural contra as Drogas, com sede no Município de Ituiutaba, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente e assistencial,

que  tem como escopo  a  recuperação  de  pessoas  dependentes  de  psicotrópicos,

entorpecentes e similares e sua reintegração à comunidade.

Na  consecução  desse  propósito,  a  instituição  realiza  profilaxia  social  da

toxicomania,  a  fim  de  prevenir  ou  atenuar  suas  complicações  e  consequências;

promove pesquisas nas áreas de envolvimento com tóxicos e problemas sociais afins;

busca  a  integração de seus  beneficiados  no mercado de  trabalho;  atua  junto  ao

ensino educacional e profissionalizante para a formação de pessoal especializado na

erradicação da toxicomania; combate a fome e a pobreza; apoia projetos na área da

cultura e dos esportes.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pelo  Espaço

Alternativo Cultural contra as drogas junto à população de Ituiutaba, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.733/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Arlen Santiago, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.484/2012

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a União dos Militares em Cristo - Umec -, com
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sede no Município de Teófilo Otôni.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.484/2012 pretende declarar de utilidade pública a União dos

Militares em Cristo - Umec -, com sede no Município de Teófilo Otôni, pessoa jurídica

de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que  tem  como escopo  o  desenvolvimento

social, cultural e econômico da comunidade em que atua.

Na consecução desse propósito, a instituição combate a fome e a pobreza por meio

da distribuição de cestas básicas; presta assistência social a pessoas em dificuldade;

realiza projetos ligados à piscicultura e à construção de granjas e hortas comunitárias;

promove  cursos  profissionalizantes  e  atividades  de  artesanato,  buscando  a

integração  de  seus  assistidos  no  mercado  de  trabalho;  implanta  programa  de

atendimento médico e hospitalar para pessoas carentes; fomenta a habilitação e a

reabilitação de pessoas com deficiência; divulga a cultura e o esporte; orienta sobre a

preservação do meio ambiente.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Umec em favor das

pessoas necessitadas, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.484/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Luiz Henrique, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.502/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Comunidade  Terapêutica  Plenitude,  com  sede  no
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Município de Cataguases.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.502/2012  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a

Comunidade Terapêutica Plenitude, com sede no Município de Cataguases, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a recuperação

de dependentes em substâncias psicoativas e similares.

Na consecução desse propósito, a instituição presta auxílio a pessoas necessitadas

que se tornaram dependentes químicos por meio de orientação psicossocial, visando

a  sua recuperação e  readaptação ao  meio  social,  além  de  promover  palestras  e

pesquisas voltadas para a divulgação dos problemas relacionados às substâncias

que provocam dependência.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Comunidade

Terapêutica  Plenitude  no  Município  de  Cataguases,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.502/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Arlen Santiago, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.597/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Social Ágape, com

sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.597/2012 pretende declarar de utilidade pública o Centro de

Desenvolvimento  Social  Ágape,  com  sede  no  Município  de  Ribeirão  das  Neves,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a

prestação de assistência  social  a  famílias  daquela  região  em situação de risco e

vulnerabilidade.

Para  a  consecução  desse  propósito,  a  instituição  incentiva  o  desenvolvimento

sustentável,  a  ampliação  da  cidadania,  a  inclusão  social  e  o  resgate  de  valores

universais;  promove  dinâmicas,  passeios  e  atividades  em  grupo  voltadas  para  o

fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pelo  Centro  de

Desenvolvimento  Social  Ágape  em defesa da  população  carente  de  Ribeirão  das

Neves, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.597/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.598/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Feminina do Setor Tanque - Afesta -, com

sede no Município de Porteirinha.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

O Projeto de Lei nº 3.598/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Feminina do Setor Tanque - Afesta -, com sede no Município de Porteirinha, pessoa

jurídica  de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem como escopo  fomentar  o

desenvolvimento da Comunidade do Tanque e o bem-estar de seus moradores.

Na consecução desse propósito, a instituição realiza projetos comunitários para a

geração de empregos e de renda; presta assistência social; coordena a aquisição em

conjunto de bens de consumo doméstico, insumos e utensílios; promove a proteção

da  saúde  da  família,  da  maternidade,  da  infância  e  da  velhice;  orienta  sobre  a

preservação do meio ambiente e dos recursos naturais; combate a fome e a pobreza;

busca habilitar e reabilitar pessoas com deficiência para integrá-las ao mercado de

trabalho e ao convívio social; fomenta o desenvolvimento da educação, da cultura e

do esporte.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Afesta em favor do

desenvolvimento da comunidade em que atua, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.598/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.605/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Vanderlei Miranda, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar  de utilidade pública o Centro  Comunitário  de Apoio  e Integração

Social - Cecais -, com sede no Município de Santa Luzia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

O Projeto  de  Lei  nº  3.605/2012 pretende declarar  de  utilidade pública  o  Centro

Comunitário de Apoio e Integração Social - Cecais -, com sede no Município de Santa

Luzia, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo

promover  as  melhorias  necessárias  ao  bem-estar  dos  moradores  do  Bairro  São

Cosme e adjacências.

Para a consecução desse propósito, a instituição zela pela proteção da saúde da

família,  da  maternidade,  da  infância  e  da  velhice,  por  meio  de  incentivo  ao

aleitamento materno, de distribuição de remédios e de realização de campanhas de

prevenção  de  doenças  transmissíveis  e  infectocontagiosas;  combate  a  fome e  a

pobreza,  distribuindo  alimentos  e  agasalhos  e  fomentando  o  plantio  de  árvores

frutíferas e hortas comunitárias; apoia a implantação de programas agropecuários e

agrícolas, com distribuição de sementes e melhoria na infraestrutura da comunidade;

orienta  sobre  preservação  do meio  ambiente,  com a  conservação do  solo  e  das

nascentes e o plantio de árvores nativas; promove a cultura, a educação e o esporte.

Tendo em vista o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pelo  Cecais  em Santa

Luzia, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.605/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.613/2012

Comissão de Cultura

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Rômulo  Viegas,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Orquestra  Popular  Livre,  com  sede  no

Município de São João del-Rei.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.613/2012 pretende declarar de utilidade pública a Orquestra

Popular Livre, com sede no Município de São João del-Rei, pessoa jurídica de direito

privado,  sem fins  lucrativos,  que tem como finalidade a preservação,  a difusão,  a

execução, o ensino e a pesquisa da música.

Para a consecução desse propósito,  a instituição mantém aulas de música para

todos os interessados e participa de festividades e eventos da comunidade, fazendo

apresentações de seus alunos e professores.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Orquestra Popular Livre para

a preservação da cultura  e  da música,  consideramos meritória  a iniciativa  de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.613/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 378/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o Projeto de Lei nº 378/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 654/2007, “acrescenta parágrafo ao art. 2º da

Lei nº 15.435, de 11/1/2005, que disciplina a utilização de câmeras de vídeo para fins

de segurança”.

Distribuído  às  Comissões  de Constituição  e  Justiça  e  de  Segurança Pública,  o

projeto  foi  apreciado,  preliminarmente,  pela  primeira,  que  concluiu  por  sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Vem  agora  a  esta  Comissão  para

receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

XV, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição  em  epígrafe  tem  por  objetivo  a  inclusão  de  dispositivo  na  Lei  nº

15.435,  de  2005,  que  disciplina  a  utilização  de  câmeras  de  vídeo  para  fins  de

segurança.  Pretende-se  o  reconhecimento  legal  de  hipóteses  em que  se  poderia

filmar, de maneira oculta ou sigilosa, locais, situações e pessoas.

A  matéria  se  insere  na  órbita  da  segurança  pública  e  contrapõe  dois  bens

constitucionalmente protegidos: a incolumidade de pessoas e patrimônio, de um lado,

e,  do  outro,  os  direitos  fundamentais  à  liberdade  e  à  privacidade.  Pretende  a

proposição que esses últimos possam ser restringidos em benefício dos primeiros.

Conforme  acentuou  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  em  seu  parecer,  a

matéria  deve  ser  analisada  à  luz  dos  princípios  da  proteção  da  intimidade  e  da

segurança pública. É que o compromisso do Estado com a defesa social não pode

excluir ou minimizar direitos fundamentais. Em hipóteses como a aventada no projeto,

cabe ao Estado compatibilizar, de maneira coordenada, a proteção de todos os bens

jurídicos resguardados pela Constituição, sob pena de se transformar em um Estado

autoritário.

Assim  é  que,  apesar  de  nenhum  direito  se  apresentar  de  forma  ilimitada,  as

situações  excepcionais  de  intervenção  estatal  sobre  direitos  fundamentais  são

cobertas  de  certos  cuidados.  Perceba-se  que  a  Constituição  assegura  a

inviolabilidade da vida privada e da intimidade das pessoas, assim como de sua casa,

além de garantir a liberdade de ir e vir. A quebra desses direitos pode acontecer, mas

sempre sob mandado judicial, em situações específicas e de forma restrita. Não à toa

o Código Civil estabelece que a vida privada da pessoa natural é inviolável.

Recorde-se a reiterada posição do Supremo Tribunal  Federal  nessa área,  tanto

enfatizando a necessidade de autorização judicial e definição de balizas rigorosas nos

casos de exceção a direitos e garantias fundamentais (por exemplo, HC 84.758, rel.

Min.  Celso  de  Mello,  julgamento  em  25/5/2006;  Inq  2.245-AgR,  rel.  Min.  Cármen

Lúcia, julgamento em 29/11/2006; RE 215.984, rel. Min. Carlos Velloso, julgamento

em  4/6/2002)  quanto  reconhecendo  a  amplitude  da  inviolabilidade  domiciliar,  que

envolve todo espaço privado (RHC 90.376, rel. Min. Celso de Mello, julgamento em

3/4/2007; HC 82.788, rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 12/4/2005) e impede a
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ação estatal arbitrária.

Na  proposição  em  exame,  a  privacidade  e  a  intimidade  das  pessoas  e,  por

extensão, sua liberdade de ir e vir serão afetadas, na medida em que poderão ser

filmadas em situações que, a seu juízo, não deveriam ser levadas ao conhecimento

de terceiros. Não é possível,  sob pena de comprometer  as finalidades do próprio

sistema público de segurança, admitir-se o uso não amparado por autorização judicial

de câmeras ocultas atingindo um número ilimitado de cidadãos, sem motivação clara

e por tempo indeterminado.

Como  ficou  consignado  no  parecer  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  a

proposição  redefine  “a  tensão  que  se  verifica  entre  os  dois  princípios  básicos

informadores”  da  matéria  “em  termos  tais,  que,  embora  a  regra  geral  seja  a

obrigatoriedade do aviso da utilização da câmera de vídeo, abre-se a possibilidade de

se afastar  essa obrigatoriedade diante da  preeminência da segurança pública  em

situações excepcionais”.

Não se questiona, portanto, a importância do uso de câmeras de vídeo para fins de

segurança,  mas  se  reconhece  a  necessidade  de  determinadas  distinções  no

tratamento da matéria.  Há que se diferenciar  o uso desse equipamento em bens

públicos de uso comum, em bens públicos de uso especial e em espaços privados.

O tráfego e a permanência em bens públicos de uso comum é devido a todos e não

depende de autorização ou consentimento estatal.  Neles,  a pessoa se coloca em

público e tem, por isso mesmo, seu direito à intimidade e à privacidade reduzido. Em

uma praça ou rua, o cidadão sabe, de antemão, que pode estar sendo observado, e

sua conduta já leva em consideração essa situação.

Nos  bens  públicos  de  uso  especial  e  nos  dominicais,  bem  como nos  espaços

privados,  a  situação  é  diversa,  pois  são  locais  resguardados,  muitas  vezes

equiparados  à  condição  de  casa,  com  a  respectiva  proteção  constitucional.  Em

qualquer desses lugares, a privacidade e a intimidade das pessoas é elevada, já que

elas se encontrarão em espaços mais ou menos restritos. Neles, não se pode admitir

que  a  pessoa  assuma,  prévia  e  absolutamente,  o  risco  da  exposição  pública,

exatamente porque o local não é de uso comum.

É evidente que tanto a administração pública quanto o particular, nos espaços sob
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sua responsabilidade, podem colocar câmeras de vídeo para fins de segurança. É

mesmo recomendável que o façam em certos casos. Mas não podem fazê-lo sem

aviso claro e preciso. A filmagem oculta ou sigilosa poderá, no entanto, ser realizada

se autorizada por ordem judicial.

Assinale-se que, embora o uso do vídeo seja importante para a segurança pública,

seu  efeito  principal  é  o  preventivo.  Nas  investigações  criminais  ele  é  também

importante e fica disponível para a polícia nos casos em que estiver em operação

(MENDRONI,  Marcelo Batlouni.  “Os  grupos de força-tarefa”.  In:  Caderno Jurídico.

Escola  Superior  do  Ministério  Público.  Caderno  Jurídico.  Ano  1,  Vol  1,  nº  3.

Outubro/2001. ESMP. p. 122). Observe-se, aliás, que a adoção de câmeras de vídeo

ocultas,  em  espaços  restritos,  não  é  medida  preconizada  no  plano  nacional  de

segurança pública, porque sua utilidade seria restrita.

Há, portanto, uma situação que não justifica a adoção da proposta em análise em

sua  forma  original.  O  sistema de  segurança  pública  não  demanda  essa  medida

drástica. O uso das câmeras de vídeo para fins de segurança pública hoje já atende,

em geral, a uma função preventiva, que não fica prejudicada com a necessidade de

aviso imposta pela lei, e à polícia judiciária, que pode usá-las em suas investigações.

Nos raros casos em que for necessário o uso sigiloso da câmera com a omissão do

aviso, a autorização judicial poderá ser fornecida prontamente.

Observe-se, por fim, que, se não há demanda pelo uso generalizado de câmeras de

forma sigilosa, há espaço de ação legislativa sobre a matéria em questão. Tal como

hoje se encontra, a Lei nº 15.435, de 2005, não diferencia situações. Há casos que

não são, de fato, alcançados adequadamente. Assim, propomos um substitutivo para

aperfeiçoar a redação da indigitada norma, centrado na especificação de hipóteses e

na  busca  do  equilíbrio  entre  segurança  da  sociedade  e  garantia  de  direitos

fundamentais, sob o pressuposto de que a eficiência estatal, nesse caso, decorrerá

da capacidade de o sistema de defesa social alcançar o máximo de efetividade contra

a  violência  e  a  criminalidade  com  o  mínimo  de  intervenção  sobre  o  regime

constitucional das liberdades.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 378/2011 na
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forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei  nº  15.435, de 11 de janeiro de 2005,  que disciplina a utilização de

câmeras de vídeo para fins de segurança.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 15.435, de 11 de janeiro de 2005, fica acrescido dos

seguintes §§ 1º a 3º:

“Art. 2º - (...)

§ 1º - O disposto no “caput” não se aplica ao uso de câmeras em bens públicos de

uso comum.

§  2º  -  A afixação  do  aviso  a  que  se  refere  o  “caput”  poderá  ser  dispensada,

mediante ordem judicial, quando o uso sigiloso de câmera de vídeo for imprescindível

à eficácia do sistema de segurança.

§ 3º - A ordem judicial mencionada no § 2º especificará prazo e condições para o

uso sigiloso de câmera de vídeo.”.

Art. 2º - O art. 4º da Lei nº 15.435, de 2005, fica acrescido do seguinte parágrafo

único:

“Art. 4º - (...)

Parágrafo único - Nos casos em que se fizer uso da exceção prevista no § 2º do art.

2º, as imagens serão destruídas no prazo máximo de cento e oitenta dias, contados

da data da gravação, salvo decisão judicial em sentido contrário.”.

Art.  3º  -  O  art.  8º  da  Lei  nº  15.435,  de  2005,  passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:

“Art. 8º - O uso de câmera de vídeo em desrespeito ao disposto nesta lei sujeitará o

infrator às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo da responsabilização civil

e criminal:

I - advertência escrita;

II - multa, por autuação, de 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais);

III - suspensão temporária do uso de câmera de vídeo, pelo prazo de até cento e

oitenta dias;
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IV - proibição do uso de câmera de vídeo e apreensão do equipamento.

§  1º  -  A fixação  da  sanção,  em  cada  caso,  será  estabelecida  levando-se  em

consideração  a  gravidade  da  infração,  o  número  de  pessoas  atingidas  e  a

reincidência.

§  2º  -  A  sanção  administrativa  será  determinada  com  observância  do  devido

processo administrativo, assegurando-se ao infrator  o direito  à ampla defesa e ao

contraditório.”.

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

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Leonardo Moreira - Lafayette

de Andrada - Cabo Júlio.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 14 DE MARÇO DE 2013

ATAS

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 12/3/2013

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência: Mensagens nºs 383 e 384/2013 (encaminhando os Projetos de Lei

nºs 3.842 e 3.843/2013, respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª

Fase (Grande Expediente):  Apresentação de Proposições:  Proposta de Emenda à

Constituição  nº  48/2013  -  Projetos  de  Lei  nºs  3.844  a  3.855/2013  -  Projetos  de

Resolução  nºs  3.856  a  3.865/2013  -  Requerimentos  nºs  4.324  a  4.357/2013

Comunicações:  Comunicações  das  Comissões  de  Educação,  de  Política

Agropecuária e de Transporte e dos Deputados Carlos Pimenta, Carlos Mosconi e

Lafayette de Andrada, Tiago Ulisses, Paulo Guedes e Sávio Souza Cruz - Oradores

Inscritos: Discursos dos Deputados Paulo Guedes, João Leite, Cabo Júlio, Rômulo

Viegas e Rogério Correia - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Decisão  da  Mesa  -  Designação  de  Comissões:  Comissão  Especial  para  Emitir

Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 46/2013 - Comunicação da

Presidência - Leitura de Comunicações - Questões de ordem - Encerramento - Ordem

do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Hely Tarqüínio - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira

Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

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

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

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duilio de Castro - Durval

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

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Inácio

Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora
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- Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza

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

Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pinduca Ferreira - Rogério Correia -

Romel Anízio  -  Rômulo  Veneroso -  Rômulo Viegas -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio

Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h5min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Rômulo  Viegas,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 383/2013*

Belo Horizonte, 11 de março de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, projeto de lei  que desafeta bens pertencentes à Fundação

Centro Tecnológico de Minas Gerais, objetivando promover a outorga de seu uso ao

Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  Industrial  -  Departamento  Regional  de  Minas

Gerais,  pelo  prazo  de  vinte  anos.  Como  é  cediço,  o  Serviço  Nacional  de

Aprendizagem Industrial pertence ao rol dos serviços sociais autônomos, entidades

paraestatais,  integrantes do sistema “S”,  submetidas à  regência  principiológica  do

Direito  público  e  à  fiscalização  das  Cortes  de  Contas,  que  têm  sua  existência
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arrimada na missão de colaborar com o Estado na prestação de serviços públicos, de

caráter social e educacional.

Nesse  passo,  o  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  Industrial  afigura-se  como

importante e estratégico  parceiro  da  administração pública,  porquanto  se trata  de

entidade  mantida  sob os  auspícios  do  sistema da  federação  das  indústrias,  bem

como dotada de inegável inserção no ambiente empresarial e de negócios. É, pois,

de se notar que a parceria, que ora almejamos concretizar com o Serviço Nacional de

Aprendizagem Industrial, será de ampla valia para o Estado de Minas Gerais e para a

sociedade,  uma  vez  que,  fazendo  unir  os  esforços  do  setor  produtivo  àqueles

encetados pela administração, poderemos multiplicar  a capacidade de geração de

conhecimento e tecnologia da  Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais.  Ao

franquear o uso de bens e instalações da Fundação Centro Tecnológico de Minas

Gerais ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, viabilizar-se-á o consórcio de

forças e “expertises”, permitindo ao Estado de Minas Gerais ser alçado a um novo

patamar  de  excelência  em  matéria  de  criação  tecnológica,  mercê,  sobretudo,  da

capacidade de alavancagem de investimentos do Serviço Nacional de Aprendizagem

Industrial e de sua inserção junto aos setores produtivos nacional e internacional.

Somos  instados,  Senhor  Presidente,  a  observar  que  as  nações  de  maior

desenvolvimento tecnológico e criativo promovem, com constância e obstinação, o

alinhamento estratégico entre seus centros de pesquisa e produção do conhecimento

e entidades pertencentes ao setor produtivo. Nesse desiderato, almeja-se aparelhar o

desenvolvimento com o ferramental da ciência e da tecnologia, de modo a permitir

saltos de produtividade, a criação de produtos intensivos em tecnologia e a fomentar

a  inovação.  O  Estado  de  Minas  Gerais,  assim,  perfilha-se  às  mais  saudáveis  e

recomendadas práticas internacionais,  tendo em mira impulsionar a concepção de

soluções tecnológicas sustentáveis e, a um só tempo, com serventia e aplicabilidade

econômica e social.

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

de lei ao exame e à deliberação de seus nobres pares.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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PROJETO DE LEI Nº 3.842/2013

Promove a desafetação de bens da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais

- CETEC - e dispõe sobre a outorga de sua utilização para fins de estruturação de

Centro Tecnológico de Referência e dá outras providências.

Art. 1º - Ficam desafetados o bem imóvel de uso especial com área de 125.712m²,

registrado sob o nº 3.932, no Cartório do 4º Registro de Imóveis da Comarca de Belo

Horizonte, localizado no Horto Florestal, pertencente à Fundação Centro Tecnológico

de Minas Gerais - CETEC -, e os bens móveis que o guarnecem.

Art. 2º - Poderá o CETEC outorgar o uso do imóvel e dos bens móveis a que se

refere  o  art.  1º  ao  Serviço  Nacional  de  Aprendizagem  Industrial  -  Departamento

Regional de Minas Gerais, observado o convênio celebrado entre as entidades.

§ 1º - Os bens a que se refere  o art.  1º  constarão de anexo ao instrumento de

formalização e deverão ser utilizados, pelo outorgado, na estruturação de um Centro

Tecnológico de Referência em Minas Gerais.

§ 2° - Se, no prazo de um ano, a contar da entrada em vigor desta lei, não tiver sido

iniciada a destinação dos bens na forma do § 1°, ocorrerá a extinção da outorga e

imediata reversão ao CETEC dos bens objeto da outorga.

Art. 3º - Ao final da outorga de uso, os bens serão revertidos, em sua integralidade,

ao outorgante, salvo substituições e baixas que visem a atender à necessidade de

modernização do Centro Tecnológico de Referência, devidamente documentadas.

§ 1º - As acessões, benfeitorias, máquinas e equipamentos que forem implantados

e instalados pelo outorgado serão incorporados ao imóvel.

§ 2º - O outorgado não fará jus a qualquer indenização, nem lhe assistirá direito de

retenção em decorrência da outorga.

Art.  4º  -  Ressalvada a  hipótese de indenização prevista  no  art.  6º,  não haverá

pagamento, a qualquer título, pelo outorgante ao outorgado nem repasse de verbas

em decorrência da outorga de uso prevista nessa lei.

Parágrafo  único  -  A restrição  prevista  no  “caput”  não  impede  o  exercício,  pelo

outorgante, de apoio, fomento ou financiamento pelos meios, formas e modalidades

legais.

Art. 5° - Os recursos oriundos da exploração do bem imóvel identificado no art. 1º
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serão  integralmente  aplicados  pelo  outorgado  em  atividades  afetas  ao  Centro

Tecnológico de Referência, observada a exigência de contabilidade específica.

Art. 6° - A outorga de uso prevista nesta lei  terá o prazo máximo de vinte anos,

somente podendo ser extinta antes deste prazo mediante pagamento de indenização

ao outorgado pelos investimentos realizados até a data de sua extinção.

§ 1° - A outorga de uso poderá ser prorrogada mediante acordo entre as partes,

independentemente  de  nova  autorização  legislativa,  observando-se,  para  o  novo

período,  as  condições  previstas  nesta  lei,  sem  prejuízo  de  outras  consideradas

necessárias.

§  2°  -  A  extinção  da  outorga  pode  se  dar  mediante  acordo  entre  as  partes,

respeitando-se um prazo mínimo de cento e oitenta dias para a desmobilização.

Art. 7º - Cabe ao outorgante e ao outorgado formalizarem, no prazo de até noventa

dias, a outorga de uso a que se refere esta lei.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 384/2013*

Belo Horizonte, 12 de março de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência anteprojeto de lei que reajusta as

tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  que  indica,  institui  Gratificação

Complementar no âmbito da Escola de Saúde Pública - ESP, institui  a carreira de

Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde no Estado de Minas Gerais

e dá outras providências.

Os arts. 1º ao 5º do anteprojeto preveem a concessão de reajuste sobre os valores

das  tabelas  de  vencimento  básico  de  diversas  carreiras  do  Poder  Executivo,

contemplando as categorias que não tiveram reajustes salariais específicos após abril

de 2012.

Na primeira etapa do reajuste, que terá vigência no mês seguinte à publicação da

lei  decorrente  da  aprovação  da  presente  proposição,  será  promovida  uma
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padronização dos valores iniciais das tabelas, conforme a escolaridade exigida para

ingresso. Para tal fim, os valores adotados como referência para as carreiras que

exigem  nível  médio  de  escolaridade  são  de  R$715,91  e  R$954,55,  para  cargas

horárias de 30 e 40 horas semanais, respectivamente. Para as carreiras que exigem

nível  superior,  os valores iniciais de referência são de R$1.085,27,  para 30 horas

semanais, e R$2.083,72 para 40 horas semanais.

Na segunda etapa do reajuste, que vigorará a partir de abril de 2014, as tabelas de

vencimento básico padronizadas na forma do art. 1º e Anexo I da minuta terão um

acréscimo de 10% (dez por cento).

As tabelas das carreiras que exigem nível fundamental serão reajustadas em 5%

(cinco por cento) no mês seguinte à publicação da lei. O mesmo índice será aplicado

às tabelas cujos valores atualmente são maiores que os adotados como referência

para a primeira etapa do reajuste.

O reajuste proposto não será deduzido da Vantagem Temporária Incorporável - VTI

- e incidirá sobre as vantagens pessoais a que se referem o § 4° do art. 1° da Lei n°

14.683, de 30 de julho de 2003, o § 3° do art. 1° da Lei n° 10.470, de 15 de abril de

1991, e o art. 39 da Lei n° 19.553, de 9 de agosto de 2011.

Servidores  inativos  e  pensionistas  que  fazem  jus  à  paridade  também  serão

contemplados com os reajustes propostos.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.843/2013

Reajusta  as  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  que  indica,  institui

Gratificação Complementar no âmbito da Escola de Saúde Pública - ESP, institui a

carreira de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde no Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.

Art.  1°  -  Passam  a  vigorar  na  forma  do  Anexo  I  desta  lei,  a  partir  do  mês

subsequente à publicação desta lei, as tabelas de vencimento básico das seguintes

carreiras do Poder Executivo:
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I - carreiras de Assistente Executivo da Defesa Social, Analista Executivo da Defesa

Social,  Assistente  Administrativo  da  Defensoria  Pública  e  Gestor  da  Defensoria

Pública, a que se referem, respectivamente, os itens I.1.2, I.1.3, I.2.2 e I.2.3 do Anexo

I da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005;

II - carreiras de Técnico de Desenvolvimento Rural e Analista de Desenvolvimento

Rural com carga horária de 40 horas semanais, a que se referem, respectivamente,

os itens II.2.2 e II.2.3 do Anexo II da Lei n° 15.961, de 2005;

III - carreira de Analista de Gestão de Seguridade Social, com carga horária de 40

horas semanais, a que se refere o item V.2.3 do Anexo V da Lei n° 15.961, de 2005;

IV - carreiras de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia, Gestor em Ciência

e Tecnologia com carga horária de 40 horas semanais e Pesquisador em Ciência e

Tecnologia  com  carga  horária  de  40  horas  semanais,  a  que  se  referem,

respectivamente, os itens VI.1.2, VI.1.3 e VI.2.1 do Anexo VI da Lei n° 15.961, de

2005;

V - carreiras de Técnico de Cultura, Gestor de Cultura, Analista de Gestão Artística

com carga horária de 40 horas semanais e Analista de Gestão, Proteção e Restauro

com carga horária de 40 horas semanais, a que se referem, respectivamente, os itens

VII.1.2, VII.1.4, VII.2.3 e VII.3.3 do Anexo VII da Lei n° 15.961, de 2005;

VI - carreiras de Assistente de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento,

Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, Analista de Gestão e

Registro Empresarial com carga horária de 40 horas semanais, Analista de Gestão

Lotérica com carga horária de 40 horas semanais, Gestor de Telecomunicações com

carga  horária  de  40  horas  semanais,  Técnico  de  Desenvolvimento  Econômico  e

Social, Analista de Desenvolvimento Econômico e Social e Analista de Administração

de  Estádios  com  carga  horária  de  40  horas  semanais,  a  que  se  referem,

respectivamente, os itens VIII.1.2, VIII.1.3, VIII.4.3, VIII.5.3, VIII.6.3, VIII.7.2, VIII.7.3 e

VIII.8.3 do Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 2005;

VII - carreiras de Fiscal de Transportes e Obras Públicas e Gestor de Transportes e

Obras  Públicas  com  carga  horária  de  40  horas  semanais,  a  que  se  referem,

respectivamente, os itens IX.1.4 e IX.1.5 do Anexo IX da Lei n° 15.961, de 2005;

VIII  -  carreiras  de  Agente  Governamental,  Gestor  Governamental,  Analista  de
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Gestão com carga horária de 40 horas semanais, Técnico de Aeronave do Gabinete

Militar  e  Comandante  de  Aeronave do Gabinete  Militar  do  Governador,  a  que  se

referem, respectivamente, os itens X.2.1, X.2.2, X.3.5, X.4.1 e X.4.2 do Anexo X da

Lei n° 15.961, de 2005;

IX - carreiras de Técnico Universitário e Técnico Universitário da Saúde, a que se

referem, respectivamente, o item I.4 do Anexo I da Lei n° 15.785, 27 de outubro de

2005; e

X - carreiras de Técnico de Gestão da Saúde e Técnico de Atenção à Saúde a que

se referem, respectivamente, os itens I.1.2 e I.1.3 do Anexo I da Lei n° 15.786, de 27

de outubro de 2005.

Art. 2° - Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de abril de 2014,

os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras a que se refere o art. 1º.

Art. 3° - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir do mês subsequente à

publicação desta  lei,  os  valores das  tabelas  de  vencimento  básico  das  seguintes

carreiras do Poder Executivo:

I - carreiras de Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde, Analista de Atenção à

Saúde, Especialista em Políticas de Gestão de Saúde e Auxiliar de Apoio da Saúde a

que se referem os itens I.1.1, I.1.4, I.1.5 e I.2.1 do Anexo I da Lei n° 15.786, de 27 de

outubro de 2005;

II  -  carreiras  de  Auxiliar  Executivo da Defesa Social  e  Auxiliar  Administrativo  da

Defensoria Pública a que se referem, respectivamente, os itens I.1.1 e I.2.1 do Anexo

I da Lei n° 15.961, de 2005;

III - carreiras de Auxiliar de Desenvolvimento Rural e Analista de Desenvolvimento

Rural 30 horas, a que se referem os itens II.2.1 e II.2.3 do Anexo II da Lei n° 15.961,

de 2005;

IV  -  carreiras  de  Auxiliar  Geral  de  Seguridade  Social,  Assistente  Técnico  de

Seguridade Social e Analista de Gestão de Seguridade Social 30 horas, a que se

referem, respectivamente, os itens V.2.1, V.2.2 e V.2.3 do Anexo V da Lei n° 15.961,

de 2005;

V - carreiras de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia, Gestor em Ciência e

Tecnologia  30 horas e  Pesquisador  em Ciência e  Tecnologia 30  horas,  a que se
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referem,  respectivamente,  os  itens  VI.1.1,  VI.1.3  e  VI.2.1  do  Anexo VI  da  Lei  n°

15.961, de 2005;

VI  -  carreiras  de  Auxiliar  de  Cultura,  Professor  de  Arte  e  Restauro,  Auxiliar  de

Gestão Artística, Técnico de Gestão Artística, Analista de Gestão Artística 30 horas,

Músico  Instrumentista,  Músico  Cantor,  Bailarino,  Professor  de  Arte,  Auxiliar  de

Gestão, Proteção e Restauro, Técnico de Gestão, Proteção e Restauro e Analista de

Gestão, Proteção e Restauro 30 horas, a que se referem, respectivamente, os itens

VII.1.1, VII.1.3, VII.2.1, VII.2.2, VII.2.3, VII.2.4, VII.2.5, VII.2.6, VII.2.7, VII.3.1, VII.3.2 e

VII.3.3 do Anexo VII da Lei n° 15.961, de 2005;

VII - carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Auxiliar de Gestão e Registro

Empresarial,  Técnico  de  Gestão  e  Registro  Empresarial,  Analista  de  Gestão  e

Registro  Empresarial  30  horas,  Auxiliar  de  Gestão  Lotérica,  Técnico  de  Gestão

Lotérica,  Analista  de  Gestão  Lotérica  30  horas,  Auxiliar  Administrativo  de

Telecomunicações,  Assistente  Administrativo  de  Telecomunicações,  Gestor  de

Telecomunicações  30  horas,  Auxiliar  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social,

Auxiliar  de Administração de Estádios,  Assistente de Administração de Estádios  e

Analista de Administração de Estádios 30 horas, a que se referem, respectivamente,

os itens VIII.1.1, VIII.4.1, VIII.4.2, VIII.4.3, VIII.5.1, VIII.5.2, VIII.5.3, VIII.6.1, VIII.6.2,

VIII.6.3, VIII.7.1, VIII.8.1, VIII.8.2 e VIII.8.3 do Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 2005;

VIII - carreiras de Auxiliar de Transportes e Obras Públicas, Agente de Transportes

e Obras Públicas, Fiscal Assistente de Transportes e Obras Públicas e Gestor de

Transportes e Obras Públicas 30 horas, a que se referem, respectivamente, os itens

IX.1.1, IX.1.2, IX.1.3 e IX.1.5 do Anexo IX da Lei n° 15.961, de 2005;

IX  -  carreiras  de  Oficial  de  Serviços  Operacionais,  Auxiliar  de  Serviços

Governamentais,  Auxiliar  da  Indústria  Gráfica,  Auxiliar  de  Administração  Geral,

Técnico da Indústria Gráfica, Técnico de Administração Geral, Analista de Gestão 30

horas, a que se referem, respectivamente, os itens X.1.1, X.1.2, X.3.1, X.3.2, X.3.3,

X.3.4 e X.3.5 do Anexo X da Lei n° 15.961, de 2005;

X - carreiras de Analista Universitário, Analista Universitário da Saúde e de Auxiliar

Administrativo Universitário, a que se referem, respectivamente, os itens I.2, I.3, e I.5

do Anexo I da Lei n° 15.785, de 2005.
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Art.  4º  -  Os  reajustes  de  que tratam os  arts.  2°  e  3°  aplicam-se às  vantagens

pessoais a que se referem o § 4° do art. 1° da Lei n° 14.683, de 30 de julho de 2003,

o § 3° do art. 1° da Lei n° 10.470, de 15 de abril de 1991, e o art. 39 da Lei n° 19.553,

de 9 de agosto de 2011, e não serão deduzidos do valor da Vantagem Temporária

Incorporável - VTI -, instituída pela Lei n° 15.787, de 27 de outubro de 2005.

§ 1º -  Serão deduzidos da Gratificação de Incentivo à Pesquisa e à Docência -

GIPED -, de que trata o art. 1º da Lei nº 20.591, de 28 de dezembro de 2012, os

reajustes previstos no inciso V do art. 1º, no art. 2º e no inciso V do art. 3º para os

servidores  da  carreira  de Pesquisador  em  Ciência  e  Tecnologia,  em exercício  na

Fundação João Pinheiro.

§ 2º - Serão deduzidos da Gratificação Complementar, a que se refere o art. 4º da

Lei nº 20.518, de 6 de dezembro de 2012, os reajustes previstos no inciso X do art.

1º, no art. 2º e no inciso X do art. 3º para os servidores das carreiras de Analista

Universitário,  Analista  Universitário  da  Saúde,  Técnico  Universitário,  Técnico

Universitário da Saúde e Auxiliar Administrativo Universitário em exercício no Hospital

Universitário  da  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros  -  UNIMONTES  -,  nas

unidades a ele diretamente subordinadas e na Escola Técnica de Saúde/Centro de

Educação Profissional e Tecnológica.

Art.  5º -  Os reajustes de que tratam os arts.  2°  e 3°  aplicam-se aos servidores

inativos e aos pensionistas que fazem jus à paridade, nos termos da Constituição da

República e da legislação vigente.

Art. 6º - O art. 27 da Lei n° 11.660, de 2 de dezembro de 1994, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art.  27 -  Fica a  Fundação Clóvis  Salgado autorizada a conceder  adicional  por

exibição  pública  ao  servidor  músico  integrante  da  Orquestra  Sinfônica  de  Minas

Gerais e do Coral Lírico de Minas Gerais, no valor mensal correspondente a 71,4%

(setenta e um vírgula quatro por cento) do valor do vencimento básico do grau A do

nível I das carreiras de Músico Instrumentista e de Músico Cantor de que trata a Lei

nº 15.467, de 13 de janeiro de 2005, desde que o servidor se apresente ao público no

mínimo quatro vezes ao mês, em evento artístico com a participação do corpo estável

da Fundação.”.
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Art. 7º - A tabela constante no item III. 2 do Anexo III da Lei n° 15.301, de 10 de

agosto de 2004, passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art. 8º - A tabela constante nos itens II.1 e IV.1 do Anexo IV da Lei nº 20.518, de

2012, passa a vigorar, a partir de 1º de agosto de 2012, na forma do Anexo III desta

lei.

Art. 9º - Ficam extintos os seguintes cargos vagos de provimento efetivo lotados na

estrutura orgânica básica da extinta Coordenadoria Especial de Apoio e Assistência à

Pessoa  com  Deficiência  -  CAADE  -  e  pertencentes  às  carreiras  do  Grupo  de

Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social do Poder Executivo instituídas

pela Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005:

I - três cargos de Assistente de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento -

Códigos ASGPD CA 986 a 988; e

II - três cargos de Analista de Gestão de Políticas Públicas em Desenvolvimento -

Códigos ANGPD CA 756 a 758.

Art. 10 - Ficam criados, conforme as quantidades e lotação abaixo especificadas, os

seguintes cargos de provimento efetivo:

I  -  duzentos  cargos  da  carreira  de  Assistente  Executivo  de  Defesa  Social  e

trezentos e cinquenta cargos da carreira de Analista Executivo de Defesa Social, de

que trata a Lei nº 15.301, de 2004, pertencentes ao Grupo de Atividades de Defesa

Social do Poder Executivo, com lotação na Secretaria de Estado de Defesa Social -

SEDES;

II  -  seiscentos  e  setenta  e  seis  cargos  da  carreira  de  Agente  de  Segurança

Socioeducativo, de que trata a Lei nº 15.302, de 10 de agosto de 2004, pertencentes

ao  Grupo  de  Atividades  de  Defesa  Social  do  Poder  Executivo,  com  lotação  na

SEDES;

III - cem cargos da carreira de Assistente Técnico de Seguridade Social e cinquenta

cargos da carreira de Analista de Gestão de Seguridade Social, de que trata a Lei nº

15.465, de 13 de janeiro de 2005, pertencente ao Grupo de Atividades de Seguridade

Social, com lotação no Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de

Minas Gerais;

IV - seis cargos da carreira de Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial, de que
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trata  a  Lei  nº  15.468,  de  2005,  pertencente  ao  Grupo  de  Atividades  de

Desenvolvimento  Econômico e  Social  do  Poder  Executivo,  com  lotação  na  Junta

Comercial do Estado de Minas Gerais;

V  -  dez  cargos  da  carreira  de  Assistente  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em

Desenvolvimento  e  trinta  cargos  da  carreira  de  Analista  de  Gestão  e  Políticas

Públicas em Desenvolvimento, de que trata a Lei nº 15.468, de 2005, pertencentes ao

Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e Social do Poder Executivo,

com lotação na Secretaria de Estado de Turismo;

VI - trinta cargos da carreira de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social,

de  que  trata  a  Lei  nº  15.468,  de  2005,  pertencente  ao  Grupo  de  Atividades  de

Desenvolvimento Econômico e Social do Poder Executivo, com lotação no Instituto de

Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais;

VII - sessenta cargos da carreira de Agente Governamental e cento e dez cargos da

carreira de Gestor Governamental, de que trata a Lei nº 15.470, de 13 de janeiro de

2005, pertencentes ao Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria e

Auditoria e Político-Institucionais, com lotação na Secretaria de Estado de Casa Civil

e Relações Institucionais;

VIII - cinquenta cargos da carreira de Agente Governamental, de que trata a Lei nº

15.470,  de  2005,  pertencente  ao  Grupo  de  Atividades  de  Gestão,  Planejamento,

Tesouraria e Auditoria e Político-Institucionais, com lotação na Secretaria de Estado

de Planejamento e Gestão; e

IX - duzentos cargos da carreira de Agente Governamental, de que trata a Lei nº

15.470,  de  2005,  pertencente  ao  Grupo  de  Atividades  de  Gestão,  Planejamento,

Tesouraria e Auditoria  e Político-Institucionais,  com lotação na Advocacia-Geral  do

Estado.

Art. 11 - O § 3° do art. 24 da Lei n° 20.336, de 2 de agosto de 2012, passa a vigorar

com a redação que se segue, ficando o artigo acrescido do seguinte § 7º:

“Art. 24 - (...)

§  3º  -  No  mínimo  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  dos  cargos  de  Analista  de

Patrimônio Cultural  I  e  Analista de  Patrimônio  Cultural  II  criados no “caput”  deste

artigo serão de recrutamento limitado.
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(...)

§ 7º - Na hipótese de o cômputo do percentual de que trata o § 3º deste artigo

resultar em número fracionário de cargos, deverá ser considerado o número inteiro

imediatamente superior.”.

Art.12 - Fica acrescentado ao art. 1º da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, o

seguinte inciso XXI:

“Art. 1º - (...)

XXI - Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde.”.

Art. 13 - O inciso I do art. 3º da Lei nº 15.462, de 2005, fica acrescido da seguinte

alínea “g”:

“Art. 3º - (...)

I - (...)

g) Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde.”.

Art. 14 - O art. 9º da Lei nº 15.462, de 2005, fica acrescido da seguinte alínea “f” do

inciso I e do § 8º:

“Art. 9º - (...)

I - (...)

f) quarenta horas para os ocupantes de cargos da carreira de Auditor Assistencial

Estadual do Sistema Único de Saúde.”.

(...)

§  8º  -  Os  servidores  ocupantes  de  cargos  de  provimento  efetivo  de  Auditor

Assistencial  Estadual  do  Sistema Único  de  Saúde,  dos  quais  tiver  sido  exigida  a

graduação  em  Medicina  para  ingresso  na  carreira,  cumprirão  carga  horária  de

trabalho de vinte horas semanais.

Art. 15 - Fica acrescentado ao art. 11 da Lei nº 15.462, de 2005, o seguinte inciso

VIII:

“Art. 11 - (…)

VIII - para a carreira de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde,

nível superior, para ingresso no nível I.”.

Art. 16 - Compete ao Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde:

I  -  realizar  auditorias  programadas em serviços de  saúde do Sistema Único de
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Saúde - SUS - para verificar a conformidade dos serviços e da aplicação dos recursos

estaduais à legislação em vigor, a propriedade e a qualidade das ações de saúde

desenvolvidas e os custos dos serviços;

II  -  elaborar  relatórios  informando  a  Administração  sobre  as  irregularidades

detectadas e propondo a aplicação de medidas técnicas corretivas;

III  -  emitir  pareceres conclusivos,  visando à melhoria da qualidade dos serviços

prestados;

IV - realizar auditorias especiais em caso de denúncias que envolvam os serviços

de  saúde  do  SUS,  mediante  a  apuração  dos  fatos,  bem  como  emitir  parecer

conclusivo e sugerir a aplicação de medidas técnicas corretivas;

V - realizar auditorias programadas e especiais nos órgãos e entidades municipais

integrantes  do  SUS  ou  a  ele  conveniados,  para  verificar  a  conformidade  do

funcionamento, da organização e das atividades de controle e avaliação à legislação

em vigor e emitir parecer conclusivo;

VI -  analisar os  recursos de auditoria interpostos por gestores e prestadores de

serviços ao SUS, por meio da Junta de Recursos, e elaborar parecer conclusivo;

VII  -  analisar os relatórios  gerenciais  dos sistemas de pagamento do SUS, dos

municípios e dos prestadores de serviços sob orientação dos coordenadores técnicos

e emitir parecer conclusivo;

VIII - propor a aplicação de medidas técnicas corretivas, quando couber, inclusive

quanto  à  devolução  ao  Fundo  Estadual  de  Saúde  de  recursos  utilizados

indevidamente;

IX - instaurar e julgar processo administrativo, no âmbito de sua competência;

X - expedir intimações, por intermédio da junta de recursos, e aplicar penalidades;

XI - realizar visitas técnicas; e

XII - subsidiar as demais áreas técnicas da Secretaria de Estado de Saúde - SES -,

os órgãos de controle externo e o controle social com informações pertinentes aos

processos de auditoria assistencial.

Art. 17 - É vedado ao servidor ocupante do cargo de Auditor Assistencial Estadual

do Sistema Único de Saúde:

I  -  ser  proprietário,  administrador,  quotista,  sócio  ou  dirigente  de  sociedade
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empresária ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS;

II - ser Auditor em sociedade empresária ou instituição prestadora de serviço ou

fornecedora de bens ao SUS no qual exerça atividade remunerada; e

III - exercer a função em sociedade empresária ou instituição prestadora de serviço

ou fornecedora de bens ao SUS.

Art.  18 -  Ficam criados cento e trinta cargos da carreira de Auditor  Assistencial

Estadual do Sistema Único de Saúde, a que se refere o inciso XXI do art. 1º da Lei nº

15.462, de 13 de janeiro de 2005, com lotação na SES.

Parágrafo único - Ficam extintos cento e vinte e cinco cargos de provimento efetivo

da carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, de que trata a Lei nº

15.462, de 2005.

Art. 19 - O Anexo I da Lei nº 15.462, de 2005, fica acrescido do item I.1.7, na forma

do Anexo IV desta lei.

Art. 20 - A tabela de vencimento básico da carreira de Auditor Assistencial Estadual

do Sistema Único de Saúde é a constante no Anexo V desta lei.

Art. 21 - O item II.1 do Anexo II da Lei nº 15.462, de 2005, passa a vigorar na forma

do Anexo VI desta lei.

Art. 22 - O “caput” e § 4º do art. 31 da Lei nº 20.364, de 7 de agosto de 2012,

passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 31 - A designação de servidor como autoridade sanitária para o exercício das

atividades de regulação da assistência à saúde do Sistema Único de Saúde - SUS -

será feita por ato do Secretário de Estado de Saúde.

(...)

§  4º  -  Fica  instituída  a  avaliação  de  desempenho  específica  para  o  servidor

designado  para  o  exercício  da  função  de  autoridade  sanitária  em  regulação  da

assistência  à  saúde e  para  o  servidor  ocupante  do  cargo de  Auditor  Assistencial

Estadual  do  Sistema  Único  de  Saúde,  com  periodicidade  de  um  ano,  a  ser

regulamentada em resolução conjunta da SEPLAG e da SES.”.

Art.  23 -  O art.  32 da Lei  nº  20.364, de 2012,  passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 32 - Fica instituído o Prêmio por Desempenho de Metas - PDM -, destinado
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aos servidores públicos integrantes do SUS designados para o exercício da função

gratificada de regulação da assistência à saúde e dos servidores ocupantes do cargo

de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde.”.

Art. 24 - O inciso II do art. 33 da Lei nº 20.364, de 2012, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 33 - (...)

II - para o servidor da carreira de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de

Saúde prêmio variável no valor de até R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).”.

Art. 25 - O “caput” e o § 2º do art. 34 da Lei nº 20.364, de 2012, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  34 -  Os recursos destinados ao pagamento dos prêmios variáveis do PDM

previstos na alínea “c” do inciso I e no inciso II do art. 33 desta lei serão distribuídos

entre os servidores considerando-se exclusivamente o resultado da pontuação obtida

na avaliação de desempenho específica de que trata o § 4º  do art.  31 desta lei,

conforme critérios estabelecidos em resolução conjunta da SEPLAG e da SES.

(...)

§ 2º - Os resultados da avaliação de desempenho específica de que trata o § 4º do

art. 31 desta lei, computados anualmente, serão convertidos em pontuação, conforme

regulamento, para a definição dos valores individuais dos prêmios de que trata o art.

33.”.

Art. 26 - As funções gratificadas previstas no inciso II do art. 11 da Lei Delegada n°

174, de 26 de janeiro de 2007, serão gradativamente extintas à medida que forem

providos os cargos de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde.

Art. 27 - Ficam extintos:

I - o nível I da tabela de vencimento básico da carreira de Auditor Fiscal da Receita

Estadual, constante do item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.464, de 2005;

II - os níveis I e II da tabela de vencimento básico da carreira de Gestor Fazendário,

constante do item I.2 do Anexo I da Lei nº 15.464, de 2005;

III - o nível I da tabela de vencimento básico da carreira de Técnico Fazendário de

Administração e Finanças, constante do item I.3 do Anexo I  da Lei  nº 15.464, de

2005; e
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IV - o nível I da tabela de vencimento básico da carreira de Analista Fazendário de

Administração e Finanças, constante do item I.3 do Anexo I  da Lei  nº 15.464, de

2005.

Parágrafo único - O Anexo I da Lei nº 15.464, de 2005, passa a vigorar na forma do

Anexo VII desta lei, a partir do mês subsequente à publicação desta lei.

Art. 28 - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras

previstas art. 1º da Lei nº 15.464, de 2005, serão posicionados nos níveis da nova

estrutura na forma prevista no Anexo VIII desta lei.

§ 1º - Os servidores posicionados na data de publicação desta lei em níveis que

não  tenham  sido  extintos  pelo  art.  27  serão  posicionados  conforme  correlação

prevista no Anexo VIII, no mesmo grau em que se encontravam na estrutura antiga.

§ 2º - Os servidores posicionados nos níveis extintos serão reposicionados na nova

estrutura conforme correlação prevista no Anexo IX desta lei.

Art. 29 - Os servidores da ativa abrangidos pelo disposto no § 1º do art. 28 não

poderão ser posicionados em grau inferior ao do posicionamento dos servidores a

que se refere o § 2º do art. 28.

Art.  30  -  O  posicionamento  de  que  trata  o  art.  28  não  acarretará  redução  na

remuneração do servidor.

Art. 31 - Os servidores de que trata o § 2º do art. 28 somente farão jus a nova

promoção após  o  cumprimento  do  interstício  de  cinco  anos  a  contar  da  data  de

entrada em vigor desta lei, observados os demais requisitos exigidos para promoção

previstos na legislação vigente.

Art. 32 - Os servidores de que trata o § 2º do art. 28 somente farão jus a nova

progressão após  o  cumprimento  do  interstício  de  dois  anos  a  contar  da  data  de

entrada em vigor desta lei, observados os demais requisitos exigidos para progressão

previstos na legislação vigente.

Parágrafo único - O disposto no art. 17 da Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005,

não  se  aplica  ao  servidor  que  for  reposicionado  nos  termos  do  §  2º  do  art.  28,

observando-se neste caso, para a progressão, o interstício de que trata o “caput”.

Art. 33 - O art. 6º da Lei nº 15.464, de 2005, passa a vigorar acrescido dos §§ 2º e

3º, passando seu parágrafo único a vigorar como § 1º:
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“Art. 6º - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras de que trata esta lei

para  órgão  ou  entidade  em  que  não  haja  a  carreira  a  que  pertence  o  servidor

somente será permitida para o exercício de cargo de provimento em comissão.

§ 1º - O servidor cedido para o exercício de cargo de provimento em comissão, em

atendimento a interesses operacionais ou estratégicos da Secretaria de Estado de

Fazenda - SEF -, poderá perceber a remuneração a que faria jus no exercício de seu

cargo efetivo, incluindo todas as gratificações percebidas a qualquer título, com ônus

para o órgão de origem, mediante manifestação expressa e motivada de seu titular,

observado o disposto no § 2º.

§ 2º - O titular da SEF só poderá autorizar a cessão de servidor com ônus para o

órgão de origem, de que trata o § 1º, quando:

I - a cessão do servidor for para o exercício de cargo em comissão igual ou superior

a  DAD-8  na  Administração  Direta  e  DAI-27  na  Administração  Autárquica  e

Fundacional; ou

II  -  a  cessão  do  servidor  for  para  o  exercício  de  cargo  em  comissão  de nível

superior de escolaridade, em órgãos integrantes do sistema de planejamento, gestão

e finanças, observado o interesse operacional ou estratégico da SEF.

§ 3º - Ressalvadas as situações previstas nos §§ 1º e 2º, a cessão de servidor

ocupante de cargo das carreiras de que trata esta lei será efetuada sem ônus para o

órgão de origem.”.

Art.  34  -  O art.  9º  da  Lei  nº  15.464,  de  2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  9º  -  O  ingresso  em  cargo  de  carreira  instituída  por  esta  lei  depende  de

aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos e dar-se-á no nível I,

grau A, da carreira.”.

Art. 35 - O Anexo I da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006, passa a vigorar na

forma do Anexo X desta lei, a partir do mês subsequente à publicação desta lei.

Art. 36 - Fica incorporada ao valor do vencimento básico das carreiras de Analista

Fazendário de Administração e Finanças e Técnico Fazendário de Administração e

Finanças,  a  parcela  relativa  à GDI  -  Reserva,  de  que trata o art.  18-A da Lei  nº

16.190, de 2006, na seguinte proporção e nas datas abaixo relacionadas:
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I - incorporação de um terço, em 1º de julho de 2013;

II - incorporação de um terço, em 1º de julho de 2014; e

III - incorporação de um terço, em 1º de julho de 2015.

§ 1º - A GDI-Reserva incorporada nos termos deste artigo será extinta à medida em

que forem sendo incorporadas as parcelas a esse título, extinguindo-se integralmente

a partir  de 1º  de  julho de 2015,  verificada até sua extinção a forma de correção

vigente na data de publicação desta lei para as parcelas remanescentes.

§ 2º  -  As tabelas constantes no Anexo II  da Lei nº 16.190, de 2006, passam a

vigorar a partir de 1º de julho de 2013 na forma do Anexo XI desta lei.

§ 3º - O Poder Executivo publicará as tabelas correspondentes às incorporações

previstas nos incisos II e III do “caput”, até o último dia do mês anterior à vigência

correspondente.

Art. 37 - O § 4º do art. 12 da Lei nº 16.190, de 2006, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 12 - (...)

§ 4º - O limite mensal máximo da GEPI, para efeito de pagamento, corresponderá a

duas vezes o valor do vencimento básico correspondente ao grau J do último nível da

carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual.”.

Art. 38 - A Lei nº 16.190, de 2006, fica acrescida do seguinte art. 12-A:

“Art.12-A -  A GEPI  incorpora-se  aos  proventos  de  aposentadoria  e  pensão dos

servidores  ocupantes  de  cargos  de  provimento  efetivo  das  carreiras  de  AFRE  e

GEFAZ, do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação, de que

trata  a  Lei  nº  15.464,  de  2005,  desde  que  percebida  pelos  períodos  de  tempo

estabelecidos  na  alínea  “c”  do  inciso  I  ou  no  parágrafo  único  do  art.  7º,  da  Lei

Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.

§  1º  -  Será  considerado,  para efeito  da contagem do tempo a  que se  refere  o

“caput”,  o  período  em  que  o  servidor  AFRE  ou  GEFAZ  tiver  exercido  cargo  de

provimento em comissão de que trata a Lei nº 6.762, de 1975.

§ 2º - Para fins de apuração do percentual a ser incorporado será considerada a

média  da  gratificação  recebida  nos  últimos  trezentos  e  sessenta  e  cinco  dias

imediatamente anteriores à aposentadoria ou à instituição da pensão.
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§ 3º - A média a que se refere o § 2º será calculada tomando-se por base a relação

percentual entre os pontos atribuídos e o limite máximo regulamentar do cargo efetivo

ou do cargo em comissão, conforme o caso, vigente em cada mês.

§  4º  -  O  disposto  no  “caput”  aplica-se  aos  beneficiários  de  pensão  por  morte

instituída até a data  de publicação desta lei,  desde que a  gratificação tenha sido

percebida pelo tempo mínimo exigido em legislação própria para sua incorporação a

proventos.”.

Art.  39 -  O art.  17 da Lei  nº  16.190, de 2006,  passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 17 - Fica instituída a Gratificação de Desempenho Individual - GDI, para os

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo e detentores de função pública

das  carreiras  de  Técnico  Fazendário  de  Administração  e  Finanças  e  de  Analista

Fazendário de Administração e Finanças, de que trata a Lei nº 15.464, de 2005, cujo

limite máximo mensal para fins de pagamento será de 60% (sessenta por cento) do

valor  do  vencimento  básico  do  grau  J  do  último  nível  das  respectivas  carreiras,

observada a tabela correspondente à carga horária do servidor.”.

Art.  40  -  O  art.  18  da  Lei  nº  16.190,  de  2006,  passa  a  vigorar  acrescido  dos

seguintes §§ 1º, 2º, 3º e 4º:

“Art.18 - (...)

§  1º  -  Será  considerado,  para efeito  da contagem do tempo a  que se  refere  o

“caput”,  o  período em que  o  servidor  estiver  exercendo  cargo  de  provimento  em

comissão na Secretaria de Estado de Fazenda.

§ 2º - Para fins de apuração do percentual a ser incorporado será considerada a

média  da  gratificação  recebida  nos  últimos  trezentos  e  sessenta  e  cinco  dias

imediatamente anteriores à aposentadoria ou à instituição da pensão.

§ 3º - A média a que se refere o § 2º será calculada tomando-se por base a relação

percentual entre os pontos atribuídos e o limite máximo regulamentar do cargo efetivo

ou do cargo em comissão, conforme o caso, vigente em cada mês.

§ 4º - Para fins do cálculo a que se refere o § 3º, relativamente ao período em que o

servidor tiver ocupado cargo em comissão entre a data da instituição da GDI e o início

de vigência desta lei, fica assegurado o limite máximo regulamentar.”.
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Art. 41 - O “caput” e o § 1º do art. 8º da Lei Delegada nº 176, de 26 de janeiro de

2007, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do § 4º:

“Art. 8º - Fica estabelecida, na forma prevista no Anexo IV desta Lei Delegada, a

correspondência  funcional  e  remuneratória  entre  os  cargos  de  provimento  em

comissão do Quadro de cargos do Tesouro Estadual, de que trata o § 1º, do art. 1º e

Anexo  IX,  da  Lei  Delegada  nº  174,  de  26  de  janeiro  de  2007,  e  os  cargos  de

provimento em comissão de que trata a Lei nº 6.762, de 23 de dezembro de 1975.

§ 1º  -  A ocupação dos cargos de Superintendente do Tesouro Estadual,  Diretor

Central do Tesouro Estadual I e Diretor Central do Tesouro Estadual II, previstos no

Anexo IV será alternada, conforme a carreira a que pertencer o eventual ocupante de

função  específica  da  Subsecretaria  do  Tesouro  Estadual,  vedada  a  ocupação

simultânea dos cargos correspondentes.

(...)

§  4º  -  A remuneração  dos  cargos  do  Quadro  de  cargos  do  Tesouro  Estadual,

previsto no Anexo IX, da Lei Delegada nº 174, de 2007, será reajustada sempre nas

mesmas datas e com os mesmos índices aplicáveis aos cargos de que trata o Anexo I

da Lei nº 6.762, de 2005, alterado pelo art. 53 da Lei Delegada nº 182, de 21 de

janeiro de 2011.”.

Art. 42 - Fica instituída no âmbito do Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais - DEOP-MG - e do Departamento de Estradas de Rodagem - DER-MG -

a  Gratificação  de  Incentivo  à  Produtividade  dos  Profissionais  de  Engenharia  e

Arquitetura - GIPPEA, vinculada ao cumprimento de plano de trabalho e à Avaliação

de Desempenho Individual - ADI - do servidor em efetivo exercício nas funções para

as quais seja exigida a formação em Engenharia ou Arquitetura.

§ 1º - A GIPPEA será paga mensalmente e terá valor máximo de R$2.200,00 (dois

mil e duzentos reais).

§ 2º - Para cálculo da GIPPEA serão considerados os seguintes critérios:

I  -  70%  (setenta  por  cento)  do  valor  da  gratificação  estão  vinculados  ao

cumprimento de plano de trabalho estabelecido por resolução conjunta da Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG e do DEOP-MG ou do DER-MG;

II - 30% (trinta por cento) do valor da gratificação estão vinculados à nota da ADI ou
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da Avaliação Especial de Desempenho - AED - do servidor.

§ 3º - Para elaboração do plano de trabalho de que trata o inciso I do § 2º, serão

considerados  indicadores  finalísticos  e  operacionais  relativos  ao  custo,  prazo  e

qualidade das obras e projetos realizados por meio do DEOP-MG e do DER-MG.

§ 4º - A percepção da GIPPEA é condicionada aos seguintes requisitos:

I - comprovação de conclusão de curso superior de Engenharia e Arquitetura;

II  -  estar  em  efetivo  exercício  no  DEOP-MG  ou  no  DER-MG,  desempenhando

funções para as quais seja exigida a formação de que trata o inciso I, observado o

disposto no § 10;

III - ser ocupante de cargo de provimento efetivo de carreira do Poder Executivo

para a qual seja exigido, no mínimo, o nível superior de escolaridade;

IV - cumprimento de no mínimo 70% (setenta por cento) das metas previstas no

plano de trabalho a que se refere o inciso I do § 2º;

V  -  obtenção  de resultado  satisfatório  na  ADI  ou  na  etapa  da AED relativa  ao

período avaliatório imediatamente anterior à apuração do valor da GIPPEA; e

VI  -  disponibilidade  de  recursos  próprios  do  DEOP-MG  ou  do  DER-MG  para

pagamento da gratificação.

§ 5º - A exigência prevista no inciso III do § 4º não se aplica ao ocupante de cargo

de provimento em comissão de recrutamento amplo que estiver exercendo funções

de assessoramento ou coordenação nas áreas e engenharia ou arquitetura.

§ 6º - Para aplicação dos critérios de que tratam os incisos IV e V do § 4º, será

atribuído o resultado de 70% (setenta por cento) nas seguintes hipóteses:

I - como resultado da AED, caso o servidor ainda não tenha concluído a primeira

etapa da AED;

II - como resultado correspondente à execução do plano de trabalho, até a primeira

apuração do cumprimento das metas estabelecidas no referido instrumento.

§ 7º - É de responsabilidade do DEOP-MG e do DER-MG o pagamento da GIPPEA,

a qual será financiada com recursos próprios.

§ 8º - GIPPEA não poderá ser percebida cumulativamente com a vantagem pessoal

de que trata o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 2003.

§ 9º - O servidor poderá optar por não perceber a vantagem pessoal de que trata o



605
____________________________________________________________________________

§ 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 2003, durante o período previsto para execução do

plano de trabalho a que se refere o inciso I do § 2º,  passando a perceber,  nessa

hipótese, a GIPPEA, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no § 4º deste

artigo.

§ 10 - O servidor não pertencente às carreiras do DEOP-MG e do DER-MG que

ocupe cargo de provimento em comissão ou seja designado para função gratificada

em  uma  dessas  entidades,  poderá  fazer  jus  à  GIPPEA,  desde  que  observe  os

requisitos estabelecidos no § 4º.

§ 11 - A GIPPEA não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária e não

será  considerada  para  cálculo  de  nenhuma  outra  vantagem,  exceto  férias  e

gratificação natalina.

Art. 43 - Fica instituída Gratificação Complementar - GC, no âmbito da Escola de

Saúde Pública - ESP-MG, destinada a servidores efetivos ocupantes de cargos das

carreiras de Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde e Analista de Educação e

Pesquisa em Saúde a que se referem os incisos XVIII  e XIX do art.  1° da Lei nº

15.462,  de  2005,  com  valor  correspondente  a  40%  (quarenta  por  cento)  do

vencimento  básico  do  respectivo  cargo  de  provimento  efetivo,  a  partir  da  data

subsequente à publicação desta lei.

Parágrafo  único  -  O  valor  da  gratificação  de  que  trata  o  “caput”  passará  a

corresponder a 50% (cinquenta por cento) do vencimento básico do respectivo cargo

de provimento efetivo, a partir de 1º de agosto de 2013.

Art. 44 - Em virtude do disposto nos arts. 9º, 10 e 18 desta lei, as estruturas das

carreiras alteradas nos referidos artigos passam a vigorar na forma dos Anexos IV e

XII.

Art.  45 -  Ficam extintos  três cargos de provimento em comissão de Analista de

Patrimônio Cultural I - APC-I, de que trata o art. 24 da Lei n° 20.336, de 2012.

Art.  46 -  Ficam criados dois  cargos de provimento em comissão de Analista de

Patrimônio Cultural II - APC-II, de que trata o art. 24 da Lei n° 20.336, de 2012.

Art. 47 - As promoções por escolaridade adicional concedidas antes de disposição

regulamentar aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo da carreira

de Analista Ambiental lotados na Fundação Estadual  do Meio Ambiente -  FEAM -
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ficam mantidas, nos termos do art. 20, da Lei nº 15.461, de 30 de janeiro de 2005.

Art. 48 - Fica revogado o inciso IV do art. 5º da Lei 15.293, de 5 de agosto de 2004.

Art. 49 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o inciso I do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

I.1 (...)

I.1.2 CARREIRA DE ASSISTENTE EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Assistente Executivo de Defesa

Social, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

14.3.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Assistente Executivo de Defesa

Social, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

14.3.2013.

I.1.3. CARREIRA DE ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS

* -  A tabela de  vencimento básico da Carreira de Analista Executivo de Defesa

Social, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

14.3.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

* -  A tabela de  vencimento básico da Carreira de Analista Executivo de Defesa

Social, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

14.3.2013.

(...)

I.2.2.CARREIRA DE ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS
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*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Assistente  Administrativo  da

Defensoria  Pública,  carga horária  30  horas  semanais,  foi  publicada no “Diário  do

Legislativo”, de 14.3.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Assistente  Administrativo  da

Defensoria  Pública,  carga horária  40  horas  semanais,  foi  publicada no “Diário  do

Legislativo”, de 14.3.2013.

I.2.3.CARREIRA DE GESTOR DA DEFENSORIA PÚBLICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor da Defensoria Pública,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

14.3.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor da Defensoria Pública,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

14.3.2013.

(...)

ANEXO II

(a que se refere o inciso II do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

(...)

II.2.  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DA FUNDAÇÃO

RURAL MINEIRA E DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

(...)

II.2.2. CARREIRA DE TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  de  Desenvolvimento

Rural, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

14.3.2013.

II.2.3. CARREIRA DE ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO RURAL
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CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da Carreira  de  Analista  de  Desenvolvimento

Rural, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

14.3.2013.

(...)

ANEXO V

(a que se refere o inciso V do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005 )

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SEGURIDADE SOCIAL

V.2. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO INSTITUTO DE

PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

IPSM

(...)

V.2.3. CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão de Seguridade

Social, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

14.3.2013.

(...)

ANEXO VI

(a que se refere o inciso VI do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005 )

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

VI.1.2 CARREIRA DE TÉCNICO EM ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

I.13.1. CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico em Atividades de Ciência

e  Tecnologia,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 14.3.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico em Atividades de Ciência
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e  Tecnologia,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 14.3.2013.

CARREIRA DE GESTOR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor em Ciência e Tecnologia,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

14.3.2013.

VI.2 TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DO CETEC, DA FJP E

DO IGA

IV.2.1. CARREIRA DE PESQUISADOR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Pesquisador  em  Ciência  e

Tecnologia, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”,

de 14.3.2013.

ANEXO VII

(a que se refere o inciso VII do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005 )

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE CULTURA

VII.1. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE CULTURA -  SEC-,  FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO -

FAOP -, FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA TV MINAS

(...)

VII.1.2. CARREIRA DE TÉCNICO DE CULTURA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico de Cultura, carga horária

30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico de Cultura, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.



610
____________________________________________________________________________

(...)

VII.1.4. CARREIRA DE GESTOR DE CULTURA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor de Cultura, carga horária

30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor de Cultura, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

(...)

VII.2.  TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA FUNDAÇÃO

CLÓVIS SALGADO - FCS

(...)

VII.2.3. CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO ARTÍSTICA

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão Artística, carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

(...)

VII.3.3 TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO INSTITUTO

ESTADUAL DO  PATRIMÔNIO  HISTÓRICO  E  ARTÍSTICO  DE  MINAS  GERAIS  -

IEPHA-MG

(...)

VII.3.3. CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO, PROTEÇÃO E RESTAURO

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão, Proteção e

Restauro, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”,

de 14.3.2013.

ANEXO VIII

(a que se refere o inciso VIII do art. 1° da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO
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GRUPO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

VIII.1.TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE -, DA SECRETARIA DE

ESTADO  DE  ESPORTES  E  DA JUVENTUDE  -  SEEJ  -,  DA SECRETARIA  DE

ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA -SEDRU -, DA

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- SEDE -,  DA

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO -SETUR -, DA SECRETARIA DE ESTADO

DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA -, DA SECRETARIA

DE  ESTADO  DE  TRABALHO  E  EMPREGO  -  SETE  -,  DA  FUNDAÇÃO  DE

EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS -UTRAMIG -, DA AGÊNCIA

DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE -

AGÊNCIA  RMBH  -  E  DA  AGÊNCIA  REGULADORA  DE  SERVIÇOS  DE

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE

MINAS GERAIS - ARSAE-MG.

(...)

VIII.1.2. CARREIRA DE ASSISTENTE DE GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM

DESENVOLVIMENTO

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Assistente de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento,  carga horária 30  horas  semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Assistente de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento,  carga horária 40  horas  semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

VIII.1.3.  CARREIRA DE ANALISTA DE  GESTÃO  E  POLÍTICAS  PÚBLICAS  EM

DESENVOLVIMENTO

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento,  carga horária 30  horas  semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.
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CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento,  carga horária 40  horas  semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

(...)

VIII.4.  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DA  JUNTA

COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

(...)

VIII.4.3 CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO E REGISTRO EMPRESARIAL

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão e Registro

Empresarial,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 14.3.2013.

(...)

VIII.5. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DA LOTERIA DO ESTADO DE MINAS

GERAIS - LEMG

(...)

VIII.5.3 CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO LOTÉRICA

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão Lotérica, carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

(...)

VIII.6. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE

TELECOMUNICAÇÕES - DETEL/MG

(...)

VIII.6.3. CARREIRA DE GESTOR DE TELECOMUNICAÇÕES

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

* -  A tabela de  vencimento básico da Carreira de Gestor  de Telecomunicações,
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carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

14.3.2013.

VIII.7.  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DO  INSTITUTO  DE

DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

(...)

VIII.7.2.  CARREIRA  DE  TÉCNICO  DE  DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO  E

SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  de  Desenvolvimento

Econômico e Social,  carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 14.3.2013.

VIII.7.3.  CARREIRA DE  ANALISTA DE  DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO  E

SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da Carreira  de  Analista  de  Desenvolvimento

Econômico e Social,  carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 14.3.2013.

VIII.8. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DA ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS

DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

(...)

VIII.8.3. CARREIRA DE ANALISTA DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

*  -  A tabela  de vencimento  básico da Carreira  de  Analista de Administração de

Estádios, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

14.3.2013.

ANEXO IX

(a que se refere o inciso IX do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

IX.1 TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA DE
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ESTADO  DE  TRANSPORTES  E  OBRAS  PÚBLICAS  -  SETOP  -,  DO

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

-  DER-MG  -,  E  DO  DEPARTAMENTO  DE  OBRAS  PÚBLICAS  DO  ESTADO  DE

MINAS GERAIS - DEOP

(...)

IX.1.4. CARREIRA DE FISCAL DE TRANSPORTES E OBRAS RODOVIÁRIOS

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Fiscal de Transportes e Obras

Rodoviários, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”,

de 14.3.2013.

IX.1.5. CARREIRA DE GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor de Transportes e Obras

Públicas, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

14.3.2013.

ANEXO X

(a que se refere o inciso X do art. 1° da Lei n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, TESOURARIA,

AUDITORIA E POLÍTICO-INSTITUCIONAIS

(...)

X.2.  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DA  SEPLAG,

SEGOV,  AUGE,  AGE,  ERMG-BR,  ERMG-RJ  E  GABINETE  MILITAR  DO

GOVERNADOR,  SECRETARIA DE  ESTADO  DE  CASA CIVIL E  DE  RELAÇÕES

INSTITUCIONAIS

X.2.1. CARREIRA DE AGENTE GOVERNAMENTAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS

* -  A tabela de vencimento básico da Carreira de Agente Governamental,  carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS
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*  -  A tabela de vencimento básico da Carreira de Agente Governamental,  carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

X.2.2. CARREIRA DE GESTOR GOVERNAMENTAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS

* -  A tabela de  vencimento básico da Carreira de Gestor  Governamental,  carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

* -  A tabela de  vencimento básico da Carreira de Gestor  Governamental,  carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

X.3.  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DA IMPRENSA

OFICIAL- MG

(...)

X.3.5. CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

X.4.  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DO  GABINETE

MILITAR DO GOVERNADOR

X.4.1.CARREIRA DE TÉCNICO DE AERONAVE DO GABINETE MILITAR

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico de Aeronave do Gabinete

Militar, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

14.3.2013.

X.4.2. CARREIRA DE COMANDANTE DE AERONAVE DO GABINETE MILITAR

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS

* -  A tabela de vencimento básico da Carreira de Comandante de Aeronave do

Gabinete  Militar,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 14.3.2013.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.785, de 27 de outubro de 2005)
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TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE

I.1. Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras da SES

(...)

I.1.2. Carreira de Técnico de Gestão de Saúde

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico de Gestão de Saúde,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

14.3.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico de Gestão de Saúde,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

14.3.2013.

I.1.3. Carreira de Técnico de Atenção à Saúde

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico de Atenção à  Saúde,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

14.3.2013.

(...)

I.4-  Tabelas  de  Vencimento  Básico  das  Carreiras  de  Técnico  Universitário  e  de

Técnico Universitário da Saúde

I.4.1. CARREIRA DE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  Universitário,  carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  Universitário,  carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

I.4.2. CARREIRA DE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO DE SAÚDE

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico Universitário de Saúde,
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carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

14.3.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico Universitário de Saúde,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

14.3.2013.

ANEXO II

(a que se refere o art. 7º da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO III

(a que se refere o art. 4° da Lei n° 15.301, de 10 de agosto de 2004)

(...)

III. 2 - Atribuições dos Cargos das Carreiras da Polícia Civil de Minas Gerais

Carreira Atribuições

Analista da

Polícia Civil

Executar  atividades  de  natureza  administrativa  nas  áreas

contábil,  jurídica,  estatística,  tecnológica,  biblioteconômica,  de

cerimonial, relações públicas, informação, comunicação, gestão,

logística,  engenharia  e  arquitetura,  educação,  saúde  e

psicossocial,  em  especial  as  funções  de  identificação  civil,

registro  e  licenciamento  de  veículo  automotor  e  habilitação  do

condutor,  compatíveis  com  a  respectiva  formação  em  nível

superior de escolaridade.

Técnico

Assistente da

Polícia Civil

Executar tarefas de apoio técnico, administrativo e logístico, atuar

no  suporte  às  atividades  de  educação  e  saúde,  efetuar

atendimentos  e  prestar  informações  ao  público,  conduzir

veículos, coletar impressões digitais e dados biográficos para a

identificação civil, realizar vistoria e colher dados para o registro e

o  licenciamento  de  veículo  automotor  e  para  a  habilitação  de

condutor, compatíveis com o nível intermediário de escolaridade,

em  particular  o  exercício  de  atividades  de  apoio  logístico  em
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órgãos e unidades da Polícia Civil.

Auxiliar da

Polícia Civil

Executar  tarefas  de  apoio  operacional  e  administrativo,

especialmente  a  vigilância  patrimonial,  condução  de  veículos,

realização de limpeza e conservação, atendimento de gabinetes,

portarias, digitação de serviços administrativos, bem como apoio

às atividades gerenciais, dentre outras.”

ANEXO III

(a que se refere o art. 8º da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO IV

(a que se refere o art. 10 da Lei n° 20.518, de 6 de dezembro de 2012)

TABELA DE VALORES DO ABONO DE SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA

(...)

II - Servidores da carreira de Técnico Operacional da Saúde - TOS - em efetivo

exercício na urgência e emergência e em CTIs

II.1 - Hospital João XXIII

* - A tabela de valores do Abono de Serviços de Emergência foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 14.3.2013.

(...)

IV - Servidores da carreira de Profissional de Enfermagem - PENF

IV.1 - Hospital João XXIII - urgência e emergência e CTI

* - A tabela de valores do Abono de Serviços de Emergência foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 14.3.2013.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 19 da Lei nº , de de 2013)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, parágrafo único, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 42,

44 e 46 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde

(...)

I.1.7 - Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde
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Carga horária de trabalho: 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira do Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de

Saúde, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

14.3.2013.

ANEXO V

(a que se referem os arts. 20 e 44 da Lei nº de de 2013)

Tabela de vencimento básico da carreira de Auditor Assistencial Estadual do Sistema

Único de Saúde

40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Auditor Assistencial Estadual do

Sistema Único de Saúde, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 14.3.2013.

ANEXO VI

(a que se refere o art. 21 da Lei nº de de 2013)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 4º da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

Atribuições Gerais dos Cargos das Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde

II.1 - SES

(...)

II.1.3 - Técnico de Gestão da Saúde: executar atividades técnicas e administrativas

compatíveis com o nível médio de escolaridade, no âmbito de atuação do Sistema

Único  de  Saúde  em  Minas  Gerais,  nos  termos  da legislação vigente,  bem como

atividades  compatíveis  com  o  nível  médio  de  escolaridade  relacionadas  com  o

exercício de funções de vigilância sanitária e epidemiológica.

(...)

II.1.5 - Especialista em Políticas e Gestão da Saúde: executar atividades técnicas e

administrativas compatíveis com o nível superior de escolaridade no desenvolvimento

de políticas,  planejamento,  gestão,  regulação,  vigilância  sanitária  e  epidemiologia,

bem como outras atividades pertinentes à respectiva área de formação profissional,

no âmbito do Sistema Único de Saúde em Minas Gerais, nos termos da legislação

vigente.
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(...)

II.1.7  -  Auditor  Assistencial  Estadual  do  Sistema  Único  de  Saúde:  executar

atividades  técnicas  e  administrativas  compatíveis  com  o  nível  superior  de

escolaridade no planejamento, desenvolvimento, execução e encaminhamento das

atividades e processos de auditoria no âmbito do Sistema Único de Saúde em Minas

Gerais, nos termos da legislação vigente.”

ANEXO VII

(a que se refere o parágrafo único do art. 27 da Lei nº de de 2013)

Vigência a partir de 1º de julho de 2013

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, 28, 31 e 33 da Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005)

Estruturas das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação, Fiscalização e

Arrecadação do Poder Executivo e das Carreiras de Técnico Fazendário de

Administração e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças

I.1 - Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A Estrutura da Carreira do Auditor  Fiscal  da Receita Estadual - AFRE, carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

I.2 - Gestor Fazendário - GEFAZ

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A Estrutura da Carreira do Gestor Fazendário - GEFAZ, carga horária 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

I.3 - Técnico Fazendário de Administração e Finanças

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* - A Estrutura da Carreira do Técnico Fazendário de Administração e Finanças,

carga horária 30 ou 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

14.3.2013.

I.4 - Analista Fazendário de Administração e Finanças

Carga horária semanal de trabalho: 30 ou 40 horas

* - A Estrutura da Carreira do Analista Fazendário de Administração e Finanças,

carga horária 30 ou 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de
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14.3.2013.

ANEXO VIII

(a que se refere o caput e o § 1º do art. 28, da Lei nº de de 2013)

TABELA DE CORRELAÇÃO PARA O POSICIONAMENTO NOS NÍVEIS DAS NOVAS

ESTRUTURAS DAS CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE TRIBUTAÇÃO

FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO

Vigência a partir de 1º de julho de 2013

II.1 Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE

* - A tabela de correlação do Auditor Fiscal da Receita Estadual, com vigência a

partir de 1º de julho de 2013, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

II.2 Gestor Fazendário - GEFAZ

* - A tabela de correlação do Gestor Fazendário, com vigência a partir de 1º de julho

de 2013, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

II.3 Técnico Fazendário de Administração e Finanças

* - A tabela de correlação do Técnico Fazendário de Administração e Finanças, com

vigência a partir de 1º de julho de 2013, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

14.3.2013.

II.4 Analista Fazendário de Administração e Finanças

* - A tabela de correlação do Analista Fazendário de Administração e Finanças, com

vigência a partir de 1º de julho de 2013, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

14.3.2013.

ANEXO IX

( a que se refere o § 2º do art. 28, da Lei nº de de 2013)

TABELA DE CORRELAÇÃO PARA O POSICIONAMENTO NOS NÍVEIS DAS NOVAS

ESTRUTURAS DAS CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE TRIBUTAÇÃO

FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO

Vigência a partir de 1º de julho de 2013

III.1 Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE

* - A tabela de correlação do Auditor Fiscal da Receita Estadual, com vigência a

partir de 1º de julho de 2013, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

III.2 Gestor Fazendário - GEFAZ
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* - A tabela de correlação do Gestor Fazendário, com vigência a partir de 1º de julho

de 2013, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

III-3 Técnico Fazendário de Administração e Finanças 40 HORAS

* - A tabela de correlação do Técnico Fazendário de Administração e Finanças 40

horas,  com vigência  a  partir  de  1º  de  julho  de  2013,  foi  publicada no “Diário  do

Legislativo”, de 14.3.2013.

III-4 Analista Fazendário de Administração e Finanças - 40 HORAS

* - A tabela de correlação do Analista Fazendário de Administração e Finanças 40

horas,  com vigência  a  partir  de  1º  de  julho  de  2013,  foi  publicada no “Diário  do

Legislativo”, de 14.3.2013.

ANEXO X

( a que se refere o art. 35 da Lei nº de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o inciso I do art. 1º da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006)

Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras do Grupo de Atividades de Tributação,

Fiscalização e Arrecadação do Poder Executivo

I.1. Carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual - AFRE

Carga horária: 40 horas

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

14.3.2013.

I.2. Carreira de Gestor Fazendário - GEFAZ

Carga horária: 40 horas

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor Fazendário, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

ANEXO XI

( a que se refere o art. § 2º do art. 36 da Lei nº de de 2013)

Vigência de 1º de julho de 2013 a 30 de junho de 2014

“ANEXO II

(a que se refere o inciso II do art. 1º da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006)

Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras de Técnico Fazendário de Administração
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e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças

II.1. Carreira de Técnico Fazendário de Administração e Finanças

II.1.1 Carga horária 30 horas

*  -  A  tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  Fazendário  de

Administração e Finanças, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 14.3.2013.

Carga Horária - 40 horas

II.1.2 - Carga Horária - 40 horas

*  -  A  tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  Fazendário  de

Administração e Finanças, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 14.3.2013.

II.2 - Carreira de Analista Fazendário de Administração e Finanças

II.2.1 - Carga horária 30 horas

*  -  A  tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Analista  Fazendário  de

Administração e Finanças, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 14.3.2013.

Carga Horária - 40 horas

*  -  A  tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Analista  Fazendário  de

Administração e Finanças, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 14.3.2013.

ANEXO XII

(a que se refere o art. 44 da Lei nº de 2013)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1°, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 44, 45, 47, 48, 56 e 60

da Lei n° 15.468, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e

Social

I.1 - Sedese, Seej,  Sedru, Sede, Setur,  Seapa, Sete, Utramig, Agência RMBH e

Arsae-MG.

I.1.2  -  ASSISTENTE  DE  GESTÃO  E  POLÍTICAS  PÚBLICAS  EM

DESENVOLVIMENTO
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CARGA HORÁRIA SEMANAL DE TRABALHO: 30 OU 40 HORAS

*  -  A  Estrutura  da  Carreira  do  Assistente  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em

Desenvolvimento, carga horária 30 ou 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 14.3.2013.

I.1.3 - ANALISTA DE GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM DESENVOLVIMENTO

CARGA HORÁRIA SEMANAL DE TRABALHO: 30 OU 40 HORAS

*  -  A  Estrutura  da  Carreira  do  Analista  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em

Desenvolvimento, carga horária 30 ou 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 14.3.2013.

(...)

ANEXO I

(a que se refere o § 1º do art. 1º da Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004)

I.1. Estrutura das carreiras administrativas pertencentes ao Quadro de Pessoal da

Secretaria de Estado de Defesa Social e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de

Minas Gerais

(...)

Carreira de Assistente Executivo de Defesa Social

Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira do Assistente Executivo de Defesa Social, carga horária

30 ou 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

Carreira de Analista Executivo de Defesa Social

Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Analista Executivo de Defesa Social, carga horária 30

ou 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

ANEXO

(a que se referem os arts. 1º, parágrafo único, 19 e 24 da Lei nº 15.302, de 10 de

agosto de 2004)

Estrutura da Carreira de Agente de Segurança Socioeducativo

Carga horária de trabalho: 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira de Agente de Segurança Socioeducativo, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.
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ANEXO I

(a que se referem os arts. 1°, 24, 27, 30 e 34 da Lei n° 15.465, de 13 de janeiro de

2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Seguridade Social do Poder

Executivo

(...)

I.2 - IPSM

(...)

I.2.2 - ASSISTENTE TÉCNICO DE SEGURIDADE SOCIAL

CARGA HORÁRIA SEMANAL DE TRABALHO: 30 OU 40 HORAS

*  -  A Estrutura  da  Carreira  do  Assistente  Técnico  de  Seguridade  Social,  carga

horária  30  ou  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

14.3.2013.

I.2.3 - Analista de Gestão de Seguridade Social

Carga horária semanal de trabalho: 20, 30 ou 40 horas

*  -  A Estrutura  da  Carreira do  Analista de  Gestão de  Seguridade Social,  carga

horária  20,  30 ou  40 horas semanais,  foi  publicada no “Diário  do Legislativo”,  de

14.3.2013.

ANEXO I

(a que se referem os arts. 1°, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 34, 35, 38, 44, 45, 47, 48, 56 e 60

da Lei n° 15.468, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e

Social

I.4 - JUCEMG

I.4.1 - AUXILIAR DE GESTÃO E REGISTRO EMPRESARIAL

CARGA HORÁRIA SEMANAL DE TRABALHO: 30 OU 40 HORAS

* -  A Estrutura da Carreira do Auxiliar  de Gestão e Registro Empresarial,  carga

horária  30  ou  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

14.3.2013.

(...)

I.7 - IDENE
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(...)

I.7.2 - TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SOCIAL

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A Estrutura da Carreira do Técnico de Desenvolvimento Econômico Social, carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

(...)

ANEXO I

(a que se refere o parágrafo único do art. 1º e os arts. 26 a 29, 36, 38 e 40 da Lei nº

15.470, de 13 de janeiro de 2005)

I.2.1 - Carreira de Agente Governamental

Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira do Agente Governamental, carga horária 30 ou 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

I.2.2 - Carreira de Gestor Governamental

Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira do Gestor Governamental, carga horária 30 ou 40 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 14.3.2013.

ANEXO I

(a que se referem os arts. 1º, parágrafo único, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 42,

44 e 46 da Lei nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde

I.1 - SES

(...)

I.1.5 - Especialista em Políticas e Gestão da Saúde

Carga horária de trabalho: 30 ou 40 horas semanais

* - A Estrutura da Carreira do Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, carga

horária  30  ou  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

14.3.2013.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.
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* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Da Sra. Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Educação, informando que a

Secretaria da qual é titular e a Defensoria Pública, em parceria com a Assembleia

Legislativa  e  o  Ministério  Público,  darão prosseguimento,  em março de 2012,  ao

“Fórum de Promoção da Paz Escolar”, com a realização de quatro grandes eventos

no Norte de Minas. (- Às Comissões de Segurança Pública e de Educação.)

Do  Sr.  Agostinho  Patrus  Filho,  Secretário  de  Turismo,  prestando  informações

relativas ao Requerimento nº 3.757/2012, da Comissão da Pessoa com Deficiência.(-

Anexe-se ao Requerimento nº 3.757/2012.)

Do Sr. Aloísio Alves, Procurador do Trabalho, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 3.717/2012, da Comissão do Trabalho.

Do  Sr.  Bernardo  Santana  de  Vasconcellos,  Deputado  Federal,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  nº  4.167/2012,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr.  Cylton  Brandão da Matta,  Chefe da  Polícia  Civil,  prestando informações

relativas ao Requerimento nº 3.924/2012, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig, informando que a Cemig

Geração e Transmissão foi vencedora em 2012 do Prêmio Nacional da Qualidade,

promovido pela Fundação Nacional da Qualidade. (- À Comissão de Turismo.)

Da Sra. Eliane Parreiras, Secretária de Cultura, solicitando que esta Casa indique

um titular e um suplente para compor o Comitê de Acompanhamento e Gestão do

Programa Minas mais Cultura.

Dos  Srs.  Helber  Leite  Lopes,  Assessor  Parlamentar  do  gabinete  do  Deputado

Federal Aelton Freitas; e Júlio Delgado, Deputado Federal,  prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.167/2012, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Hércio José Ramos Brandão, Superintendente de Comunicação e Relações

Institucionais  da  Aneel  (2),  prestando informações relativas  aos requerimentos  da

Deputada  Liza  Prado  encaminhados  por  meio  dos  Ofícios  nºs  2.874  e

3.077/2012/SGM.

Dos Srs. Ivar de Almeida Cerqueira Neto, José Divino da Silva, Odilon de Oliveira e
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Silva e Paulo Piau Nogueira, respectivamente, Prefeitos Municipais de Conselheiro

Lafaiete,  Nova  Ponte,  Cabeceira  Grande  e  Uberaba;  Renan  Pereira  e  Wellington

Júnior Silva, respectivamente, Vereadores das Câmaras Municipais de Teófilo Otôni e

Além Paraíba, manifestando sua adesão à campanha Assine + Saúde, promovida por

esta Casa. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do Tribunal de Justiça, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 2.965/2012, do Deputado Marques Abreu.

Do Sr. Jorge Bastos, Diretor-Geral em exercício da ANTT, prestando informações

relativas ao requerimento da Comissão de Defesa do Consumidor encaminhado por

meio do Ofício nº 3.076/2012/SGM.

Da  Sra.  Kênia  Flávia  Reis  dos  Santos,  Técnico  Administrativo  da  Procuradoria

Regional do Trabalho da 3ª Região, prestando informações relativas ao Requerimento

n° 3.717/2012, da Comissão do Trabalho.

Da Sra. Luciana Moraes Raso Sardinha Pinto, Diretora-Geral da Escola de Governo

Professor Paulo Neves de Carvalho, da Fundação João Pinheiro, agradecendo voto

de congratulações formulado por esta Casa em atenção a requerimento do Deputado

Dalmo  Ribeiro  Silva  pela  nota  máxima  alcançada  no  Índice  Geral  de  Cursos,

avaliação anual realizada pelo MEC.

Do Sr. Marcos Silva Ramos, Presidente do Conselho Regional de Administração de

Minas Gerais, encaminhando exemplar do Relatório de Gestão CRA-MG 2011-2012.

(- À Comissão do Trabalho.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (6),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 3.110/2012, da Comissão de Direitos

Humanos,  2.099/2011,  3.965,  4.008,  4.040  e  4.046/2012,  da  Comissão  de

Participação Popular.

Da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil, prestando informações

relativas  aos Projetos  de  Lei  n°s  1.232,  1.276,  1.461,  1.596 e  2.519/2011,  2.887,

2.889,  2.950,  3.131,  3.316,  3.410,  3.460 e 3.466/2012,  em atenção a pedidos de

diligência da Comissão de Justiça. (- Anexem-se aos respectivos projetos de lei.)

Da Sra. Maristela Rangel, Chefe de Gabinete do Ministério da Cultura, prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.074/2012, da Comissão de Participação
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Popular.

Do Sr. Martvs das Chagas, Presidente substituto da Fundação Cultural Palmares,

informando  a  liberação  de  recursos  financeiros  ao  Instituto  de  Estudos  do

Desenvolvimento Sustentável, referentes ao convênio que menciona. (- À Comissão

de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Robert Wagner França, Coordenador-Geral do Sindicato dos Servidores da

Justiça de 2ª Instância do Estado de Minas Gerais, informando a decretação de greve

da categoria a partir  de 13/3/2013, por tempo indeterminado, e solicitando o apoio

desta Casa para o atendimento das reivindicações apresentadas por esse Sindicato

ao Tribunal de Justiça. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr.  Roberto Brandão Cavalcanti,  Secretário de Biodiversidade e Florestas do

Ministério  do Meio Ambiente, prestando informações relativas ao Requerimento n°

4.135/2012, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Defesa Social  (2),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  4.002/2012,  da  Comissão  de

Participação Popular, e 4.155/2012, da Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Rômulo Martins de Freitas, Superintendente Regional da CEF, comunicando

a  assinatura  de  termo  aditivo  ao  contrato  de  repasse  celebrado  entre  a  União,

representada pelo Ministério do Planejamento, por meio da CEF, e o Estado, para

alteração das cláusulas  que menciona.  (-  À Comissão de Fiscalização Financeira,

para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição  Estadual,  c/c  o  art.  100,  inciso  XVI,  do

Regimento Interno.)

Do Sr. Rubens Rodrigues dos Santos, Presidente da Conab, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.007/2012 , da Comissão de Participação Popular.

Do Sr.  Sandro José dos Santos,  Vereador da Câmara Municipal  de Conselheiro

Lafaiete, agradecendo a esta Casa o ofício enviado e manifestando a satisfação em

poder contar com o Legislativo para defender os interesses da população.

Do Sr. Sebastião Custódio Couto Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Frutal,

encaminhando  solicitação,  aprovada  pelo  Plenário  dessa  Casa  Legislativa,  à

Assembleia Legislativa para que se empenhe na redução da tarifa elétrica também
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em Minas Gerais. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Do  Sr.  Valdelei  José  de  Oliveira,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Monte

Carmelo, solicitando a presença da Comissão de Direitos Humanos nesse Município

para tratar de assuntos relacionados com a cadeia pública. (- À Comissão de Direitos

Humanos.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 48/2013

Altera dispositivos da Constituição do Estado que tratam da Educação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Os incisos VI e VII do art. 196 da Constituição do Estado passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 196 - (...)

VI  -  valorização  dos  profissionais  da  educação  escolar,  garantido  aos  da  rede

pública, na forma da lei, piso salarial profissional nacional e plano de carreira com

ingresso  exclusivamente  por  concurso  público  de  provas  e  títulos,  realizado

periodicamente;

VII - gestão democrática do ensino público, garantida a participação da comunidade

no processo educacional;”.

Art. 2º - Os incisos I, VI, X e XVI e o § 3º do art. 198 da Constituição do Estado

passam a vigorar com a seguinte redação, ficando revogado o seu inciso II:

“Art. 198 - (...):

I  -  universalização  da  educação  básica  obrigatória  e  gratuita  dos  quatro  aos

dezessete anos de idade, assegurada sua oferta gratuita a todos os que a ela não

tiveram acesso na idade própria;

(...)

VI - progressiva oferta do ensino fundamental em tempo integral;

(...)
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X - atendimento gratuito em creche à criança de até três anos de idade;

(…)

XVI  -  atendimento  ao  educando,  na  educação  básica,  por  meio  de  programas

suplementares de fornecimento de material didático-escolar, transporte, alimentação

e assistência à saúde;

§ 3º - Compete ao Estado recensear a população escolarizável da educação básica

e, mediante instrumentos de controle, zelar pela frequência à escola.”.

Art. 3º - O “caput” do art. 200 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 200 - Observada a base nacional comum dos currículos do ensino fundamental

e  médio,  o  sistema  estadual  de  ensino,  os  sistemas  municipais  de  ensino  e  os

estabelecimentos  escolares  complementarão  os  conteúdos  curriculares  em

conformidade com as características regionais e locais da sociedade, da cultura, da

economia e da clientela.”.

Art. 4º - O “caput” do art. 202 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  202 - Será dada ampla divulgação, no órgão oficial e em meios digitais de

acesso público, até o dia 10 de março de cada ano, ao demonstrativo da aplicação

dos  recursos  previstos  no  art.  201,  por  Município  e  por  atividade,  e  às  versões

simplificadas desses documentos.”.

Art. 5º - Fica acrescentado ao Ato das Disposições Transitórias da Constituição do

Estado o seguinte art.139:

“Art. 139 - O disposto no inciso I do art. 198 desta Constituição será efetivado, no

que se refere às competências próprias do Estado, até 2014.”.

Art. 7º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de março de 2013.

Tadeu Martins Leite - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -

Ana Maria Resende - André Quintão - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Cabo Júlio -

Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor

Wilson  Batista  -  Durval  Ângelo  -  Elismar  Prado  -  Fábio  Cherem  -  Fred  Costa  -

Glaycon  Franco  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Ivair
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Nogueira  -  Juninho Araújo  -  Lafayette  de  Andrada -  Leonardo Moreira  -  Leonídio

Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa -

Paulo Lamac - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas -

Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda.

Justificação: A presente proposta de emenda à Constituição pretende adequar o

texto da Constituição do Estado às mudanças educacionais e legislativas ocorridas

desde sua promulgação,  para  assegurar  a  obrigatoriedade e  a  universalidade da

educação básica.

A  alteração  proposta  ao  inciso  VI  do  art.  196,  que  trata  da  valorização  dos

profissionais do ensino, visa adequá-lo à redação da Constituição Federal. O texto

vigente  da  Constituição  Estadual  menciona  o  princípio  da  valorização  dos

profissionais do ensino, mas apenas ao magistério público são garantidos plano de

carreira e piso de vencimento profissional. A Constituição Federal, a partir da Emenda

à  Constituição  nº  53,  de  2006,  passou  a  empregar  conceito  mais  amplo,  o  de

profissionais da educação escolar, e garantiu, aos da rede pública, plano de carreira e

piso  salarial  profissional  nacional.  Julgamos  necessário  alinhar  os  dispositivos  da

Constituição  Estadual  aos  da  Constituição  Federal,  pois  a  valorização  dos

profissionais da educação é um dos pilares para se alcançar educação de qualidade.

Além disso, é proposta alteração do inciso VII do mesmo art. 196, que estabelece a

gestão democrática como princípio no qual  deve se basear  o ensino.  A alteração

proposta consiste em incluir no inciso o texto que antes figurava no inciso VI do arti.

198, que trata do incentivo à participação da comunidade no processo educacional.

Como a gestão democrática do ensino pressupõe a participação da comunidade no

processo educacional, julgamos que seria recomendável mencionar essa participação

no inciso VII do art. 196.

As alterações propostas para o art. 198, que trata dos meios pelos quais o poder

público deverá garantir a educação, visam alinhar o Texto Constitucional Estadual à

legislação federal e às mudanças das concepções educacionais.

Quanto ao inciso I do art. 198, é proposta nova redação que amplia o dever do

Estado em relação à educação, incluindo a garantia de universalização da educação

básica obrigatória e gratuita para as crianças dos 4 aos 17 anos de idade, conforme
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já estabelecido pela Constituição da República.

A alteração do inciso VI  do art.  198 visa  prever  a progressiva oferta de ensino

fundamental em tempo integral. Esse é um grande e importante desafio que se impõe

à educação nacional. A educação em tempo integral, nos termos da Resolução nº 7,

de 14/12/2010, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação,

tem  como  objetivo  “alcançar  a  melhoria  da  qualidade  da  aprendizagem  e  da

convivência social e diminuir as diferenças de acesso ao conhecimento e aos bens

culturais, em especial entre as populações socialmente mais vulneráveis”. O ensino

em tempo integral é uma das metas do Plano Decenal de Educação 2011-2020, que

prevê sua implementação em 80% das escolas da rede pública do Estado até 2020.

Declarar na Constituição Estadual o compromisso do Estado com a progressiva oferta

do ensino  fundamental  em tempo integral  é reconhecer  que o direito  a educação

pública e de qualidade implica não só a garantia de acesso a esse nível de educação,

mas também a garantia da conclusão exitosa dessa etapa de formação.

No contexto das alterações propostas, é imprescindível alterar ainda a redação do

inciso X do art.  198,  para  conferir  coerência ao texto legal.  O referido  dispositivo

assegura  o  acesso  à  creche  às  crianças  de  até  6  anos  de  idade.  Garantida  a

obrigatoriedade e gratuidade da educação básica para as crianças de 4 a 17 anos,

haveria  sobreposição de faixa  etária  entre  as  crianças  atendidas  na  creche  e  as

incluídas na educação básica, que passa a atender crianças de 4 a 5 anos no nível

de  educação  infantil.  O  atendimento  em  creches  deve  se  restringir,  portanto,  a

crianças de até 3 anos de idade.

A alteração do inciso XVI do art. 198 tem por objetivo garantir que os programas

suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à

saúde, atualmente destinados apenas aos educandos do ensino fundamental, sejam

extensivos  aos  educandos  da  educação  básica.  Com  a  alteração,  o  texto  da

Constituição mineira se alinharia ao da Constituição da República, tendo em vista a

ampliação do atendimento aos demais níveis de ensino que integram a educação

básica.

É necessária também a alteração da determinação contida no § 3º do art. 198, que

trata  do  recenseamento  de  educandos  do  ensino  fundamental.  A  menção  ao
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recenseamento dos educandos já matriculados no ensino fundamental não tem mais

utilidade, uma vez que os sistemas informatizados dos órgãos executivos da política

de educação são capazes de fornecer tal informação a qualquer momento. Tendo em

vista a obrigatoriedade da educação básica, o que é necessário é saber o número de

crianças e  adolescentes  atendidos  e  não atendidos  pelo  sistema educacional,  ou

seja, é preciso recensear a população escolarizável, e não a já matriculada.

No tocante ao art. 198, é proposta, afinal, a revogação do inciso II, que concedia

prioridade na garantia da gratuidade e obrigatoriedade do ensino médio. Garantida a

gratuidade  e  obrigatoriedade  da  educação  básica,  esse  dispositivo  se  torna

desnecessário.

Em  conformidade  com  as  disposições  da  LDB,  esta  proposição  sugere  nova

redação para o “caput” do art. 200 da Constituição do Estado, de forma a atribuir aos

sistemas de ensino do Estado e dos Municípios e aos estabelecimentos escolares a

prerrogativa  de  fixar  os  conteúdos  curriculares  de  ensino  fundamental  e  médio

complementares  à  base  nacional  comum  -  conjunto  de  conteúdos  curriculares

mínimos que visa garantir a unidade do ensino no País.

Ao art. 202 é proposta nova redação de maneira a garantir que seja dada ampla

divulgação da aplicação dos recursos destinados à educação não somente no órgão

oficial, como dispõe atualmente o referido artigo, mas também em meios digitais de

acesso público e em versões simplificadas. Em nosso entendimento, com o advento

da era digital, o dever estatal de oferecer o mais amplo acesso à informação só se

realiza  adequadamente  com a disponibilização de informações  na internet.  Desse

modo,  com  a  alteração,  pretende-se  facilitar  o  controle  social  da  aplicação  dos

recursos.

Na proposta de emenda à Constituição consta também o acréscimo do art. 139 ao

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. O dispositivo acrescentado antecipa

para 2014 a meta de universalização da educação básica estipulada na Emenda à

Constituição nº 59, de 2009, para 2016. Segundo o Anuário Brasileiro da Educação

Básica, documento que reúne informações atualizadas de indicadores educacionais

de todo o País, publicado em 2012 pela ONG Todos pela Educação, em Minas Gerais

91,8% das crianças e jovens entre 4 a 17 anos estão na escola. Esse número revela
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que  a  universalização  da  educação  básica  no  Estado  já  está  próxima  de  ser

alcançada. Portanto, reduzir o prazo estipulado para a garantia da educação básica

obrigatória e gratuita, no âmbito da rede estadual de educação, é meta perfeitamente

viável,  além de demonstrar  o  comprometimento do Estado com o atingimento  de

metas sociais.

Diante da importância de atualização da Constituição Mineira em face da legislação

federal,  especialmente  no  que  tange  à  Constituição  Federal,  e  da  urgência  da

universalização da educação básica, contamos com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta proposta de emenda à Constituição.

-  Publicada,  vai  a  proposta  à  Comissão  Especial,  nos  termos  do  art.  201  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.844/2013

Cria o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher Mineira

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Relatório Anual Socioeconômico da Mulher no Estado de

Minas Gerais, que compreenderá os seguintes dados relativos à população feminina

no âmbito do Estado:

I - taxa de emprego formal por setor de atividade;

II - taxa de participação na população economicamente ativa e no pessoal ocupado

e desocupado;

III - taxa de desemprego aberto por setor de atividade;

IV - rendimento médio real das mulheres ocupadas por setor de atividade e posição

na ocupação;

V - total dos rendimentos das mulheres ocupadas;

VI - número de vítimas de violência física, sexual ou psicológica;

VII - índice de participação trabalhista em ambientes insalubres;

VIII - expectativa média de vida;

IX - taxa de mortalidade e suas principais causas;

X - taxa de mortalidade materno-infantil;

XI - taxa de participação na composição etária e étnica da população em geral;

XII - grau de escolaridade;
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XIII - taxa de incidência de gravidez na adolescência;

XIV - taxa de incidência de doenças próprias da mulher e daquelas sexualmente

transmissíveis;

XV  -  proporção  das  mulheres  chefes  de  domicílio,  considerando  escolaridade,

renda média, acesso à eletricidade, água tratada, esgotamento sanitário e coleta de

lixo;

XVI - cobertura previdenciária oficial para trabalhadoras ativas e inativas;

XVII  -  quaisquer  outras  informações julgadas relevantes pelo órgão responsável

pela elaboração e publicação do relatório.

Art. 2º - Para aplicação do disposto no art. 1º desta Lei, serão considerados:

I - pesquisa  nos Municípios mineiros, em todos os setores da economia em que

mulheres realizem suas atividades profissionais;

II - posição na ocupação: com Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS,

sem carteira, autônoma e empregadora.

Art.  3º  -  Para  os  efeitos  desta  lei,  o  Poder  Executivo  Estadual  realizará  o

levantamento  de  dados  que irão  compor  o  relatório,  que deverá  ser  divulgado  e

publicado anualmente.

Art.  4º  -  Caberá  ao  Poder  Executivo  definir  a  forma  de  levantamento  das

informações  junto  às  instituições  municipais,  estaduais  e  nacionais,  públicas  e

privadas,  que  produzam  dados  pertinentes  à  formulação  e  à  implementação  de

políticas públicas de interesse para as mulheres.

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

Sala das Reuniões, 12 de março de 2013.

Luzia Ferreira

Justificação: A  Lei  Federal  nº  12.227,  de  2010,  criou  o  Relatório  Anual

Socioeconômico da Mulher - Raseam - , que visa reunir em um só documento dados

socioeconômicos e informações relativas a políticas públicas voltadas às mulheres no

Brasil, atualmente dispersos e sem sistematização nos ministérios e órgãos estatais.

Além de impulsionar o Poder Executivo a reunir  esses dados, a lei  possibilita o

acompanhamento  por  parte  de  toda  a  sociedade  e  a  fiscalização  das  ações  de

governo  voltadas  para  a  mulher,  servindo  ainda  de  valoroso  auxílio  para  o



637
____________________________________________________________________________

planejamento e determinação de políticas públicas de gênero.

O presente projeto de lei tem por objetivo, em consonância com a lei federal, criar o

Relatório  Anual  Socioeconômico  da  Mulher  em  Minas  Gerais,  documento  que

certamente virá subsidiar  a implementação de políticas voltadas para a mulher no

âmbito do Estado.

O relatório  conterá  informações sobre  taxa  de mortalidade materna,  número  de

filhos,  gravidez  na  adolescência,  doenças  típicas  ou  de  maior  incidência  nas

mulheres,  participação  no  mercado  de  trabalho  formal  e  informal,  proporção  de

mulheres  chefes  de  família,  riscos  mais  comuns  no  trabalho  da mulher,  situação

salarial, nível de escolaridade, violência contra a mulher, entre outras. Alguns desses

dados já estão disponíveis, mas de forma fragmentada, o que muitas vezes dificulta

traçar um mapa da real situação das mulheres mineiras.

Certamente,  a  publicação anual  do  Relatório  Socieconômico  da  Mulher  Mineira

servirá  como  importante  instrumento  para  a  futura  definição  de  programas

direcionados à melhoria das condições de vida das mulheres no Estado, contribuindo

ainda para a transparência dos investimentos do poder público nessa linha de ação.

-  Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria

Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.328/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.845/2013

Dispõe sobre o depósito dos veículos retidos, apreendidos ou removidos em razão

de  infração  de  trânsito  e  regulamenta  a  venda,  por  leilão,  dos  veículos  não

reclamados pelos proprietários.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG - autorizado

a leiloar os veículos apreendidos em decorrência de infração de trânsito ocorrida há

mais de 90 (noventa) dias e não retirados ou reclamados por seus proprietários no

prazo fixado para esses fins.

Art.  2º  -  A  restituição  dos  veículos  aos  proprietários  será  feita  mediante  o

pagamento dos tributos e multas devidos, bem como das despesas com a remoção,

apreensão  ou retenção e  demais  débitos  incidentes sobre  o veículo,  inclusive as
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despesas referentes a notificações e editais.

Art. 3º - O Detran-MG notificará a pessoa que figurar na licença como proprietária

do veículo e, concomitantemente, o agente financeiro, arrendatário do bem, entidade

credora ou aquela que tenha se sub-rogado nos direitos do veículo, se for o caso,

assegurando-lhes o prazo comum, mínimo, de 20 (vinte) dias para que o veículo seja

retirado com a devida quitação dos débitos a ele vinculados, sob pena de ser levado

a leilão.

Art. 4º - Não atendida a notificação por via postal, esta será feita por edital, que será

afixado nas dependências  do  Detran-MG,  no  órgão ou entidade responsável  pelo

leilão e publicado uma vez na imprensa oficial, se houver, e duas vezes em jornal de

grande circulação, para a retirada do veículo, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da

data da última publicação, desde que quitados os débitos a ele vinculados, sob pena

de ser levado a leilão.

§ 1º - Do edital constarão:

I - o nome do proprietário do veículo;

II  -  o nome do agente financeiro, ou do arrendatário do veículo, ou da entidade

credora, ou de quem se sub-rogou nos direitos, quando for o caso;

III - os caracteres da placa de identificação e do chassi do veículo;

IV - o ano de fabricação e a marca do veículo.

§ 2º - Nos casos de penhor, alienação fiduciária em garantia e venda com reserva

de  domínio,  quando  os  instrumentos  dos  respectivos  atos  jurídicos  estiverem

arquivados no órgão fiscalizador competente, do edital constarão os nomes do credor

pignoratício, do proprietário e do possuidor do veículo.

Art.  5º  -  Não  atendidas  as  notificações,  o  Detran-MG  adotará  as  medidas

necessárias  à  realização  do  leilão,  observadas  as  disposições  da  Lei  Federal  nº

6.575, de 30 de setembro de 1978, do art. 328 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de

setembro  de  1997,  assim  como  dos  atos  normativos  do  Conselho  Nacional  de

Trânsito - Contran.

§ 1º - Se não houver lance igual ou superior ao valor estimado do veículo, a venda

será realizada pelo maior lance.

§ 2º - Quando não comparecerem interessados no leilão e este, justificadamente,
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não puder  ser repetido sem prejuízo para a administração,  mantidas,  neste caso,

todas  as  condições  preestabelecidas,  poderá  ser  dispensada  nova  licitação,  nos

termos do art. 24, inciso V, da Lei nº 8.666, de 1993.

Art. 6º - Para a realização do leilão, será constituída comissão que se encarregará

da  avaliação  do  estado  dos  veículos  e  definição  de  seu  valor  para  venda,

classificando-se como sucata se considerados irrecuperáveis ou se o montante do

respectivo  débito  for  igual  ou  superior  ao  valor  de  sua avaliação,  nos  termos da

legislação específica.

§ 1º - A comissão do leilão poderá, conforme juízo de conveniência e oportunidade,

reunir  os  veículos em lotes,  a fim de agilizar  o procedimento e viabilizar  a venda

daqueles classificados como sucata.

§ 2º - Ao classificar os veículos como sucata reunindo-os em lotes para leilão, a

comissão deverá atribuir a cada um deles um valor proporcional.

Art.  7º  -  Na  contratação  de  profissionais  leiloeiros  para  fins  de  realização  dos

leilões,  deverão  ser  observadas  as  normas  pertinentes  à  regulamentação  da

profissão  bem  como  as  disposições  da  Lei  Geral  de  Licitações  e  Contratos  da

Administração Pública.

§ 1º - A contratação direta de leiloeiro poderá ocorrer desde que observadas as

hipóteses de dispensa ou inexigibilidade de licitação previstas na Lei nº  8.666, de

1993.

§ 2º - A contratação dos serviços de leiloeiro poderá ocorrer através do sistema de

registro de preços, nos termos definidos pelo art. 15 da Lei nº 8.666, de 1993 e da

regulamentação estadual sobre o tema.

Art.  8º  -  As  informações  concernentes  a  recolhimento  e  apuração  dos  débitos

correspondentes ao veículo serão autuadas em processo administrativo, que conterá

os documentos relativos à remoção, permanência, notificação e publicações previstas

em lei, bem como todos os demais referentes às providências adotadas nos termos

desta lei.

Art.  9º  -  O  Detran-MG  zelará  pela  guarda  do  veículo  até  a  sua  retirada  pelo

proprietário ou remoção pelo leiloeiro ou arrematante, nos termos das normas legais

aplicáveis.
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§ 1º - O adquirente deverá retirar o veículo no prazo de 10 (dez) dias a contar do

recebimento do documento de arrematação.

§ 2º  -  Será cobrado do adquirente o valor  referente à permanência do veículo,

quando ultrapassado o prazo constante no § 1º.

Art. 10 - O produto arrecadado com a venda dos veículos no leilão destina-se ao

pagamento dos débitos sobre ele pendentes, na seguinte ordem:

I - Débitos tributários, na forma da lei;

II - Órgão ou entidade responsável pelo leilão:

a) multas a ele devidas;

b) despesas de remoção e estada;

c) despesas efetuadas com o leilão.

III - Multas devidas aos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito - SNT -

na ordem cronológica de aplicação da penalidade.

§ 1º - A ordem de preferência dos débitos tributários será realizada nos termos do

art. 163 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, que institui o Código

Tributário Nacional.

§ 2º - Após a liquidação dos débitos, eventual saldo remanescente será depositado

pelo  Detran-MG em instituição financeira  em favor  da  pessoa que,  na licença do

veículo, figurar como ex-proprietária.

§ 3º - O Detran-MG deverá notificar, por via postal com aviso de recebimento, o ex-

proprietário  do veículo sobre o depósito na instituição financeira à conta do saldo

remanescente.

§ 4º- Os valores cobrados a título de remoção e estada de veículos são aqueles

definidos pela Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

§  5º  -  Resgatado  o  débito  fiscal,  havendo  insuficiência  de  numerário  para  a

liquidação dos demais débitos, o Detran-MG os manterá em registros apartados, à

disposição  dos  respectivos  órgãos  autuadores  credores  que  deverão  proceder  à

inscrição do débito remanescente, em nome da pessoa que figurar,  na licença do

veículo, como ex-proprietária.

§  6º  -  Os  débitos  antecedentes  e  preparatórios  para  a  realização  do  leilão,

decorrentes da publicação de edital, da notificação, da remoção e da estada, quando
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suportados por terceiros credenciados, serão, na proporção do valor arrecadado com

a venda do bem, abatidos anteriormente à ordem de preferência prevista neste artigo.

Art. 11 - Serão feitos o registro, a matrícula ou a licença do veículo adquirido em

leilão  em  nome  do  adquirente,  independentemente  de  prova  do  pagamento  do

imposto vencido e dos acréscimos legais devidos antes da alienação, continuando o

ex-proprietário responsável pelos débitos até então contraídos.

Parágrafo único - As despesas decorrentes do novo registro serão efetuadas por

conta do adquirente.

Art. 12 - O disposto nesta lei pode ser aplicado aos veículos recolhidos a depósito

por ordem judicial e aos que estejam à disposição de autoridade policial desde que:

I  -  se  consultada  a  autoridade  judiciária  que  determinou  a  restrição  judicial  ao

veículo, ela não se opuser à realização da hasta; e

II  - o veículo furtado ou roubado, gravado com o impedimento referente ao fato

típico, apreendido ou removido a qualquer título não tiver  sido reclamado por seu

proprietário dentro do prazo de noventa dias e desde que este tenha sido notificado

da recuperação da unidade automotora.

III - os custos preparatórios para a realização do leilão, decorrentes da publicação

de  edital,  da  notificação,  da  remoção  e  da  estada  sejam  assumidos  pelo  órgão

responsável pela determinação da guarda do veículo caso o produto arrecadado com

a venda não seja suficiente para saldá-los.

Art. 13 - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de março de 2013.

Ivair Nogueira

Justificação: O projeto de lei  ora submetido ao exame de nossos pares objetiva

regulamentar  o  depósito  dos  veículos  retidos,  apreendidos  ou  removidos  pelas

autoridades  de trânsito  em  razão  do cometimento  de  infrações  e  regulamentar  a

venda,  por  leilão,  dos  veículos  não  reclamados  pelos  proprietários  e  que  se

encontrem nos depósitos públicos.

Por meio da proposição são estabelecidas regras procedimentais que nortearão as

autoridades  de  trânsito  na  forma  de  conduzir  a  administração  dos  depósitos  de

veículos  apreendidos,  principalmente  a  realização  dos  leilões  para  alienação  dos
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veículos  não  resgatados  pelos  seus  proprietários  no  prazo  estabelecido  pela  lei,

evitando-se o acúmulo de sucatas.

Um  dos  grandes  problemas  dos  depósitos  de  veículos  apreendidos  em  nosso

Estado é exatamente a sua superlotação,  principalmente com carcaças de carros

abandonados. O projeto em tela tem o intuito de viabilizar a resolução ou, no mínimo,

a redução desse problema.

Esperamos,  portanto,  contar  com  o  apoio  de  todos  os  Parlamentares  para  a

aprovação deste projeto.

-  Semelhante  proposição foi  apresentada anteriormente  pelo  Deputado Gustavo

Corrêa.  Anexe-se ao Projeto de Lei nº 806/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.846/2013

Institui o Dia Estadual do Idoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Idoso, a ser celebrado anualmente no dia

1º de outubro.

Art. 2º - A data comemorativa tem por objetivos:

I - estimular a valorização da pessoa idosa no Estado;

II  -  informar  e  conscientizar  os  mais  diversos segmentos da sociedade sobre a

implantação da Política Estadual do Idoso;

III - convocar a sociedade a participar de ações com vistas a incentivar a criação de

oportunidades profissionais para o idoso no mercado de trabalho;

IV  -  aproveitar  a  experiência  da  pessoa  idosa  nas  diversas  atividades  da

comunidade.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  realizará  atividades  e eventos  com a  finalidade  de

celebrar a data.

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

Sala das Reuniões, 12 de março de 2013.

Rosângela Reis

Justificação: Tem ocorrido nos últimos anos uma alteração na pirâmide populacional

brasileira com aumento considerável e consistente do número de habitantes de faixa
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etária considerada estatisticamente pessoas idosas. Além disso, percebe-se que a

tendência estatística irreversível é do amadurecimento da população brasileira.

Na oportunidade, cabe registrar ainda a necessidade de o poder público realizar

ações para informar e conscientizar a população em geral sobre a importância de se

valorizar a pessoa idosa e sobre os atos do Poder Executivo na implantação das

políticas públicas voltadas para a pessoa idosa. Por isso, nada melhor que criar uma

data  específica  com a  finalidade de  possibilitar  a  celebração  do Dia Estadual  do

Idoso.

Diante  do  exposto,  espero  contar  com  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa

Legislativa para a aprovação desta proposição.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Fred Costa.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.048/2012  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.847/2013

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Nova-Limense  de  Estudos  do  Sistema

Penitenciário - Inespe -, com sede no Município de Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Nova-Limense de Estudos do

Sistema Penitenciário - Inespe -, com sede no Município de Nova Lima.

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

Sala das Reuniões, 12 de março de 2013.

Sebastião Costa

Justificação:  O  Instituto  Nova-Limense  de  Estudos  do  Sistema  Penitenciário  -

Inespe  -,  com  sede  no  Município  de  Nova  Lima,  é  regido  por  estatuto  próprio,

elaborado segundo o disposto na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, que dispõe

sobre as organizações da sociedade civil de interesse público.

Fundada em 2005, a entidade está em regular funcionamento e presta relevantes

serviços  à  comunidade  de Nova  Lima e  região.  Atua  em  diferentes  áreas,  todas

ligadas  à  valorização  humana,  aos  estudos  e  ações  para  melhoria  do  sistema

penitenciário e formulação de políticas públicas voltadas para o setor.

A entidade  está  devidamente  registrada  no  Cartório  de  Registro  das  Pessoas
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Jurídicas  da  Comarca  de  Nova  Lima,  cumprindo,  assim,  todas  as  formalidades

exigidas para sua declaração de utilidade pública.

Pelas  razões  expostas,  conto  o  apoio  dos  nobres  pares  para  aprovação  desta

proposição.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.848/2013

(Ex-Projeto de Lei nº 3.557/2009)

Dispõe  sobre  a  utilização  de  areia  descartada  de  fundição  na  construção  e

conservação  das  estradas  estaduais  e  na  cobertura  dos  aterros  sanitários

licenciados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Em obras públicas de conservação e construção das estradas estaduais e

na manutenção de aterros  sanitários,  serão apresentados  estudos para o uso de

areia descartada de fundição como componente da mistura asfáltica e na cobertura

diária dos aterros sanitários.

Art. 2º - Na impossibilidade de utilização da areia a que refere o art. 1º, deverá ser

apresentada justificativa técnica ou econômica.

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

Sala das Reuniões, 12 de março de 2013.

Fabiano Tolentino

Justificação: A areia descartada de fundição constitui o maior resíduo industrial do

Brasil, sendo que em Minas Gerais são geradas cerca de 400 mil toneladas por ano.

Nos países mais desenvolvidos, a areia descartada de fundição é aplicada como

subproduto em diversos fins. No Brasil foram realizados amplos estudos durante três

anos, com a participação da sociedade e dos órgãos de controle ambiental de Minas

Gerais , São Paulo e Rio Grande do Sul, do Instituto Militar de Engenharia , entre

outros, que atestaram a viabilidade técnica , ambiental e econômica da aplicação da

areia descartada de fundição. Esses estudos resultaram na criação da norma ABNT

NBR 15702,  publicada em 6/6/2009,  que normatiza  o uso da área descartada de
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fundição em mistura asfáltica e na cobertura diária de aterros de lixo doméstico.

O uso da areia descartada de fundição para esses fins irá proporcionar economia

de  recursos  naturais  e  financeiros  para  o  Estado,  Municípios  e  empresas  de

construção civil.  Trata-se de uma atitude ecologicamente correta que irá beneficiar

toda a sociedade através do desenvolvimento tecnológico na reutilização do maior

resíduo industrial do Estado devidamente; da economia de recursos naturais com a

redução e da exploração e da retirada de areia e argila de rios e cavas; da redução

de custos  para as  prefeituras  na  construção,  licenciamento  e operação de aterro

sanitário, visto que elas terão receitas no lugar de custos para retirar a argila que é

normalmente utilizada; redução de custos na construção de estradas.

Diante  do  exposto,  contamos  com  o  apoio  dos  nossos  nobres  pares  para  a

aprovação desta proposição.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

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

PROJETO DE LEI Nº 3.849/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  do  Núcleo  de  Reabilitação  do

Adolescente Dependente Químico, com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública Associação do Núcleo de Reabilitação

do Adolescente Dependente Químico, com sede no Município de Uberaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de março de 2013.

Antonio Lerin

Justificação: A Associação do Núcleo de Reabilitação do Adolescente Dependente

Químico  -  Nara  -  é  uma  associação  civil,  com  fins  não  econômicos,  em

funcionamento desde 27 de abril de 2008, que tem por finalidade:

a)  criar  e  desenvolver  programas  de  acolhimento,  tratamento  e  orientação  aos

dependentes químicos e familiares;

b) promover cursos, seminários e palestras educacionais;

c) desenvolver estudos, pesquisas e publicações em sua área de atuação;

d) desenvolver e implantar projetos sociais, educativos e culturais;
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e) atuar politicamente em busca permanente do aprimoramento do arcabouço legal

pertinente à defesa da causa;

f)  prestar  assistência  e orientação e  apoio  sócio-familiar  nos termos do art.  90,

inciso I, da Lei Federal nº 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente;

g) promover assistência e orientação sócio-familiar aos adolescentes portadores de

dependência química, autores de ato infracional;

h)  sensibilizar  as  diferentes  instancias  da  sociedade  sobre  os  princípios  da

reabilitação terapêutica dos adolescentes envolvidos com drogas;

i) promover o aumento da consciência pública sobres a efetividade da reabilitação

terapêutica;

j)  colaborar  permanentemente  na  formação,  capacitação,  treinamento  e

especialização dos profissionais prestadores de serviço a Associação da Nara;

k) firmar convênios ou contratos com organizações governamentais;

l)  receber doações e subvenções de organizações governamentais  nacionais ou

internacionais para o desenvolvimento de seus objetivos.

No  desenvolvimento  de  suas  atividades,  a  Associação  do  Nara  obedecerá  aos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

da eficiência e não fará qualquer discriminação de nacionalidade, cor, idade, sexo ou

credo. E a fim de cumprir  suas finalidades,  se organizará em tantas unidades de

prestação de serviço quantas se fizerem necessárias, que se regerão pelas mesmas

disposições estatutárias, podendo firmar parcerias e convênios com órgãos públicos e

privados.

A Associação apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão  pela  qual  esperamos  a  anuência  dos  nobres  colegas  ao  título  declaratório

proposto.

A  técnica  legislativa  utilizada  está  em  consonância  com  a  Lei  Complementar

Federal n.º 95, de 2 de fevereiro de 1998, alterada pela Lei Complementar Federal n.º

107, de 26 de abril de 2001, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e

a consolidação das leis.

Justificado o  projeto,  esperamos  a  apreciação e  aprovação por  este  Plenário  e

demais comissões permanentes.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Combate ao Crack, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.850/2013

Dispõe sobre a divulgação na internet de valores arrecadados com a cobrança de

multa administrativa na forma que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  valores  arrecadados  com  a  cobrança  de  multa  administrativa  por

infração à legislação estadual serão divulgados na internet semestralmente na forma

estabelecida por esta lei.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, consideram-se legislação estadual os

diplomas normativos legais e infralegais relacionados às seguintes matérias:

I - produção e consumo;

II - florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição;

III - direito urbanístico;

IV - proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico;

V - responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos

de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;

VI - educação, cultura, ensino e desporto;

VII - proteção e defesa da saúde;

VIII - proteção e integração social das pessoas com deficiência;

IX - proteção da infância e da juventude.

Art. 2° - Os valores arrecadados com a cobrança de multa administrativa deverão

ser divulgados de forma discriminada no portal dos órgãos encarregados, legalmente,

do exercício do poder de polícia administrativa relativamente às matérias de que trata

esta lei.

Parágrafo único - Na discriminação dos valores arrecadados, deverão constar, no

mínimo, as seguintes informações, no âmbito de cada diploma normativo:

I - montante global dos recursos arrecadados;

II - número total de multas aplicadas;
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III - identificação das infrações mais recorrentes;

IV - destinação dos valores arrecadados, por órgão, fundo, despesa ou programa

beneficiário;

V - período de apuração dos valores.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e oitenta dias contados da data

de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de março de 2013.

Sávio Souza Cruz

Justificação: O projeto de lei que ora submeto à consideração desta Casa tem como

principais objetivos dar maior transparência aos valores arrecadados com a cobrança

de multa administrativa aplicada pelo Estado, conhecer a destinação dada a esses

valores e levantar as infrações administrativas mais recorrentes com relação a cada

diploma  normativo.  Tais  informações,  além  de  desconhecidas  pela  sociedade  e

provavelmente pelo próprio governo, são fundamentais para auxiliar na formulação de

políticas  públicas  mais  adequadas  para  enfrentar  os  problemas  decorrentes  do

descumprimento das normas e para avaliar se os valores arrecadados pelo poder

público estão sendo bem aplicados.

Contamos com o apoio dos demais Deputados e Deputadas desta Casa para a

aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

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

PROJETO DE LEI Nº 3.851/2013

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Capinópolis o trecho que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia MGT-

154,  com  a  extensão  de  600m  (seiscentos  metros),  contados  a  partir  do

entroncamento da MGT-154, km 31,4 + 600m até à Ponte do Córrego do Capim km

32.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Capinópolis a

área de que trata o art. 1º.
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Parágrafo único - A área a que se refere o “caput” deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de Capinópolis e destina-se à instalação de via urbana.

Art. 3º - O trecho de rodovia objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe for dada a destinação prevista no parágrafo único do art.

2º.

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

Sala das Reuniões, 12 de março de 2013.

Zé Maia

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

que dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar

ao Município de Capinópolis o trecho que especifica.

Com efeito, trata-se de bem público de uso comum do povo, de propriedade do

Estado, gerenciado pelo DER-MG, constituído pelo trecho da Rodovia MGT-154, com

a extensão de 600 metros, contados a partir do entroncamento da MGT-154, km 31,4

+ 600 metros, até à Ponte do Córrego do Capim Km 32.

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

fato de que o referido trecho já integra o perímetro urbano da comuna, possuindo

todas as características necessária para a instalação de via urbana. Assim, torna-se

de  suma  importância  que  Capinópolis  possa  assumir  definitivamente  a

responsabilidade pela manutenção e conservação da via pública, para favorecer a

autonomia do Município e, sobretudo, para atender aos anseios dos munícipes.

Diante  do  exposto,  pedimos  o  apoio  e  a  compreensão  dos  nobres  pares  à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.852/2013

Declara de utilidade pública a Associação Recreativa da Melhor Idade - Armi -, com

sede no Município de Serra dos Aimorés.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Recreativa da Melhor
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Idade - Armi -, com sede no Município de Serra dos Aimorés.

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

Sala das Reuniões, 12 de março de 2013.

Rogério Correia

Justificação:  A  Associação  Recreativa  da  Melhor  Idade  -  Armi  -,  fundada  em

3/10/2002, é entidade civil, sem fins lucrativos, com duração por tempo indeterminado

e sediada no Município de Serra dos Aimorés. Suas finalidades são, entre outras:

incentivar o comportamento de participação e solidariedade, por meio de atividades e

movimentos; prestar serviços com o fim de arrecadar fundos para sua manutenção;

fomentar a informação, o lazer, as manifestações culturais, artísticas e folclóricas e

tudo que possa contribuir para o desenvolvimento da comunidade, sem discriminação

de raça, religião, sexo, convicção político-partidária ou condição social.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.853/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de

Prestação de Serviços de Organizações Sindicais de Rio Piracicaba, com sede no

Município de Rio Piracicaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Associação Comercial,  Industrial,

Agropecuária  e  de  Prestação  de  Serviços  de  Organizações  Sindicais  de  Rio

Piracicaba, com sede no Município de Rio Piracicaba.

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

Sala das Reuniões, 12 de março de 2013.

João Vítor Xavier

Justificação:  A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de
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Serviços de Organizações Sindicais de Rio Piracicaba, com sede no Município de Rio

Piracicaba, é uma sociedade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em

22 de junho de 1992. Tem como finalidades precípuas “lutar pelo desenvolvimento e

pela  prosperidade  do comércio,  da  indústria,  da  agropecuária  e  da  prestação de

serviços do Município de Rio Piracicaba; propugnar pelo desenvolvimento econômico

e social do Estado, do País e pelo fortalecimento da livre empresa.” Os membros de

sua diretoria são reconhecidamente pessoas idôneas e não são remunerados pelo

exercício  de  suas  funções.  Desde  sua  fundação,  vem  cumprindo  fielmente  suas

finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação

deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.854/2013

Declara de utilidade pública a Associação Humberto Júnior Apoio ao Paciente com

Câncer de Patrocínio-MG - HJ-VIVER -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Humberto Júnior Apoio ao

Paciente com Câncer de Patrocínio-MG - HJ-VIVER -, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de março de 2013.

Deiró Marra

Justificação:  A Associação  Humberto  Júnior  Apoio  ao  Paciente  com  Câncer  de

Patrocínio-MG - HJ-Viver - é uma entidade de direito privado, de caráter beneficente,

em funcionamento há mais de três anos e sem quaisquer fins econômico-financeiros.

A  sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que

desenvolvem atividades voluntárias.

A HJ-Viver  foi  constituída  em  25/8/2009 e  objetiva  prestar  serviços  de  apoio  e

assistência aos pacientes oncológicos de Patrocínio em tratamento no Município e

fora dele, independentemente de classe social, nacionalidade, sexo, raça e crença
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religiosa.

A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que estabelece a Lei

12.972, de 27 de julho de 1998, com vistas a sua declaração de utilidade pública.

Assim, peço o costumeiro apoio dos nobres colegas à aprovação desta proposição.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.855/2013

Dispõe sobre a disponibilização de informação sobre o tipo sanguíneo e o fator RH

nos documentos de identificação de responsabilidade do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  documentos  de  identificação  pessoal  cuja  emissão  seja  de

responsabilidade  do  Estado  conterão,  além  das  informações  identificadoras  do

portador, seu tipo sanguíneo e seu fator RH.

Parágrafo único - A emissão de segundas vias de documento de identificação ou

congênere somente poderá ser feita mediante a prévia apresentação pelo interessado

de laudo laboratório contendo o tipo sanguíneo e o fator RH do identificando.

Art. 2º - As maternidades, as unidades de saúde, os hospitais e as clínicas, públicas

e privadas, que emitam a Declaração de Nascido Vivo,  para efeito de registro de

nascimento  perante  o  Cartório  de  Registro  Civil  das  Pessoas  Naturais,  ficam

obrigadas a informar, na referida declaração, o tipo sanguíneo e o fator RH do recém-

nascido, juntamente com as demais informações identificadoras.

§  1º  -  Os  cartórios  de  registro  civil  das  pessoas  naturais  no  Estado  somente

poderão  fazer  o  registro  de  nascimento  de  pessoas  com  identificação  do  tipo

sanguíneo e o fator RH do registrando.

§ 2º - O registro de nascimento de pessoas que nasçam em locais que não sejam

os identificados no “caput” deste artigo somente poderá ser feito com a apresentação

de laudo laboratório com o tipo sanguíneo e o fator RH;

§ 3º - As unidades de saúde do Estado, para efeito desta lei e especificamente para

a  finalidade  de  registro  de  nascimento,  de  forma  gratuita,  farão  o  exame  para

identificação  do  tipo  sanguíneo  e  do  fator  RH,  no  caso  de  recém-nascidos
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enquadrados na hipótese do § 2º.

Art.  3º  -  Para  efeito  desta  lei,  os  documentos  de  identificação  pessoal  de

responsabilidade do Estado, entre outros, são Certidão de Nascimento, Carteira de

Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Identidade Funcional.

Art. 4º - Eventuais despesas para a cumprimento desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias, suplementadas se necessário.

Parágrafo  único  -  Não  será  necessária  modificação  em  qualquer  modelo  de

documento, sendo o tipo sanguíneo e o fator RH apostos ao nome do identificando ou

registrando.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de março de 2013.

Gilberto Abramo

Justificação: Nada justifica que na atualidade os documentos de identificação não

exibam o tipo sanguíneo e o fator RH das pessoas, pois se trata de um conduta que

elimina riscos, em casos de acidentes que exijam reposição sanguínea imediata. Mas

o  que  reputo  mais  importante  é  a  obrigatoriedade  de  tal  disposição  constar  da

certidão de nascimento de crianças, pois, com essa regra, a emissão de documentos

tornar-se-á mais fácil e segura.

Por se tratar de uma proposta que visa beneficiar a população de modo geral e

considerando a necessidade de as pessoas contarem com mais essa comprovação

documental, inclusive para atender as exigências de algumas empresas no ato de

contratação de seus empregados, creio que este projeto de lei terá a aprovação deste

Poder Legislativo.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Célio

Moreira.  Anexe-se ao Projeto de Lei nº 374/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.856/2013

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  fabricação  de  motocicletas,  nos

termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art.  1º  -  Fica  ratificada  a  concessão  do  regimes  especial  de  tributação  ao

contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  fabricação  de  motocicletas,  nos

termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, considerando-se a

exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 333/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de março de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.857/2013

Ratifica regime especial de tributação concedido ao segmento econômico do setor

de indústria de colchões nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro

de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a medida de proteção à economia do Estado incidente sobre

o contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de indústria de colchões, nos

termos do art.  225 da Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  em virtude de

benefícios  fiscais  concedidos por  outros  Estados,  conforme exposição de motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 337/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de março de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.858/2013

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de eletrodomésticos (linha

branca), nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de eletrodomésticos (linha branca), nos termos do art. 225 da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou
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financeiro-fiscais  concedidos  por  outros  Estados,  conforme  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 345/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de março de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.859/2013

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de bebidas, exceto água,

nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de bebidas, exceto água, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de

26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-

fiscais concedidos por outros Estados, conforme exposição de motivos encaminhada

por meio da Mensagem nº 348/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de março de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.860/2013

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor fabricante de produtos

médico-hospitalares e laboratoriais, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor fabricante de produtos médico-hospitalares e laboratoriais, signatário

de protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de

26 de dezembro de 1975, conforme exposição de motivos encaminhada por meio da

Mensagem nº 349/2012.
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Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de março de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.861/2013

Ratifica  regime especial  de  tributação concedido ao  setor  de indústria  de  ácido

cítrico, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de indústria de ácido cítrico, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763,

de  26  de  dezembro  de  1975,  em  virtude  de  benefícios  ou  incentivos  fiscais  ou

financeiro-fiscais  concedidos  por  outro  Estado,  conforme  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 347/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de março de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.862/2013

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  fabricação  de  produtos

eletroportáteis, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão do regime especial de tributação, nos termos do

art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, ao segmento econômico de

fabricação  de  produtos  eletroportáteis,  considerando-se  a  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 343/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de março de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.863/2013

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  contribuinte  mineiro  do

segmento econômico do setor de indústria de reciclagem, nos termos do art. 225-A da

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do segmento econômico do setor de indústria de reciclagem, signatário de

protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975,  conforme exposição de motivos encaminhada por meio da

Mensagem nº 338/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de março de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.864/2013

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de produtos químicos, nos

termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de produtos químicos, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou financeiro-

fiscais concedidos por outro Estado, conforme exposição de motivos encaminhada

por meio da Mensagem nº 335/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de março de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.865/2013

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor fabricante de produtos

cerâmicos, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor fabricante de produtos cerâmicos, nos termos do art. 225 da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou

financeiro-fiscais  concedidos  por  outro  Estado,  conforme  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 334/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 12 de março de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

REQUERIMENTOS

Nº 4.324/2013, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Claro dos Poções pelo aniversário de

emancipação desse Município.

Nº 4.325/2013, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Itacambira  pelo  aniversário  de

emancipação desse Município.

Nº 4.326/2013, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  comunidade  de  Varzelândia  pelo  aniversário  de

emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.327/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Elson Violante pelo lançamento do livro "Resistindo

sempre".

Nº 4.328/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Sra. Ingrid Faria pelo livro "Mulheres e militância". (-

Distribuídos à Comissão de Direitos Humanos.)

Nº 4.329/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado
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voto de congratulações com o "Estado de Minas", órgão dos Diários Associados, pela

publicação  da  revista  “Expedição  Cultural:  uma  surpreendente  viagem  pelos

bastidores de grupos das artes cênicas do Brasil". (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.330/2013, do Deputado Deiró Marra, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o "Jornal de Patrocínio" pelo transcurso de seu 40º aniversário e

pela excelência e seriedade dos serviços prestados à população desse Município. (-

À Comissão de Transporte.)

Nº 4.331/2013, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Ibituruna pelo aniversário desse Município.

Nº 4.332/2013, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Buritizeiro pelo aniversário desse Município.

Nº 4.333/2013, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Augusto  de  Lima  pelo  aniversário  desse

Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  4.334/2013,  do  Deputado  Fábio  Cherem,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Escola Municipal  Paulo Sinésio Belato,  de Monsenhor

Paulo,  pelo  recebimento  do  Prêmio  Desafio  Verde,  como vencedora  da  Semana

Nacional de Ciência e Tecnologia de 2012. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.335/2013, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja encaminhado

ao  Governador  do  Estado  pedido  de providências  para  a  concessão  do  título  de

Cidadão  Honorário  do  Estado  de  Minas  Gerais  ao  Sr.  Marcus  Vinicius  Furtado

Coêlho, Presidente da OAB. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  4.336/2013,  do  Deputado  Carlos  Pimenta,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  a  Dom  Walmor  Oliveira  de  Azevedo,  Arcebispo

Metropolitano de Belo Horizonte, pelos inúmeros trabalhos sociais que a arquidiocese

desenvolve em Belo Horizonte e na Região Metropolitana. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.337/2013, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de  providências  para  a  implantação  de  um

núcleo regional  da Superintendência Regional  de Regularização Ambiental  do Alto

São Francisco no Município de Pompéu. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Nº  4.338/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao DNIT e ao DER-MG pedido de providências para a construção de

um viaduto sobre a BR-153, na entrada do Município de Prata, no entroncamento

com a MG-497. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.339/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com a  Fiemg pelo  lançamento  do  selo  comemorativo  de  seus  80

anos. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 4.340/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Nova Módica pelos 51 anos desse Município.

Nº 4.341/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Itambacuri pelos 140 anos desse Município.

Nº 4.342/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Juatuba pelos  21 anos desse Município.  (-

Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.343/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  34º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram na operação que apreendeu mais de 100kg de droga na região Noroeste da

Capital pelo trabalho desenvolvido.

Nº 4.344/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  166ª  Companhia  do  30º  Batalhão  da  PMMG  pelo  projeto

Aprendendo a Conviver, que reduziu consideravelmente o índice de criminalidade no

Município  de  São  Francisco  e  foi  premiado pela  Secretaria  de  Defesa  Social  na

categoria  Qualidade  na  Atuação  do  Sistema  de  Defesa  Social.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº  4.345/2013,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Tribunal  de  Contas  pedido  de  informações  sobre  a  análise  da

primeira  prestação de contas  da  Prefeitura Municipal  de  Belo  Horizonte sobre  as

obras do BRT.

Nº  4.346/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria da PMMG pedido de informações sobre as providências

tomadas quanto à Ficha de Atendimento nº 2.012, em que figura como solicitante o

Sr. Antonio Marcos di Paula Alves e Silva.
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Nº  4.347/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à PMMG pedido de informações sobre as providências tomadas quanto

à  Ficha  de  Atendimento  nº  201200002342,  em  que  figura  como solicitante  o  Sr.

Ademar de Oliveira Lima. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  4.348/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à família do ex-Presidente da Venezuela Hugo Chávez e à Embaixada

da  Venezuela  manifestação  de  pesar  por  seu  falecimento  e  cópia  do  artigo  do

jornalista Mauro Santayana publicado no jornal "Hoje em Dia" de 6/6/2013.

Nº 4.349/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  a  inclusão,  no  programa

estruturador Caminhos de Minas, do trecho da Rodovia MG-173 que liga o Município

de Sapucaí-Mirim ao Município de São Bento do Sapucaí (SP).

Nº 4.350/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério  dos Transportes  pedido de providências  com vistas a que marque uma

reunião para tratar da suspensão do processo licitatório das obras da BR-381, no

trecho que liga Belo Horizonte a Governador Valadares.

Nº 4.351/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  a  inclusão,  no  programa

estruturador Caminhos de Minas, do trecho que liga o Distrito de Santa Cruz do Prata,

no Município de Guaranésia, ao entrocamento com a Rodovia BR-146.

Nº 4.352/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Superintendência Regional  do DNIT pedido de providências  para a decretação de

estado de emergência relativamente à ponte, em reforma, sobre o Rio Piracicaba que

liga os Municípios de Coronel Fabriciano e Timóteo.

Nº 4.353/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de  Transportes  pedido  de  providências  para  a  realização  de obras  de

recuperação e melhoramento na MG-424.

Nº 4.354/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado ao

DER-MG pedido  de  providências  para  a  realização  de  operação  tapa-buracos,  a

substituição das placas de sinalização e  a  instalação de muretas  na MG-424,  no

trecho entre os Municípios de Belo Horizonte e Pedro Leopoldo.
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Nº 4.355/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 36º Batalhão da BPM que

participaram da operação que culminou na prisão de dois homens e de uma mulher e

na apreensão de 33 barras  de  maconha e de  materiais  úteis  ao tráfico  ilícito  de

entorpecentes,  no  Bairro  Morro  Alto,  no  Município  de  Vespasiano,  pelo  excelente

trabalho.

Nº 4.356/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  lotados  na  22ª  Companhia

Independente da 12ª RPM que participaram da operação denominada "Santa Cruz",

que culminou na prisão de cinco pessoas e na  apreensão de dois  menores,  que

estariam envolvidos no tráfico ilícito de drogas, na região de Inhapim, pelo excelente

trabalho.

Nº 4.357/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  lotados  na  22ª  Companhia

Independente da 12ª RPM que participaram da operação que culminou na prisão de

um homem e na apreensão de 28 barras de maconha, totalizando 50 kg da droga, no

Município de Caratinga, pelo excelente trabalho.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  das  Comissões  de

Educação,  de  Política  Agropecuária  e  de  Transporte  e  dos  Deputados  Carlos

Pimenta,  Carlos  Mosconi  e Lafayette de  Andrada,  Tiago Ulisses,  Paulo Guedes e

Sávio Souza Cruz.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

saúdo todos os mineiros  que nos acompanham pela TV Assembleia nas diversas

cidades de Minas Gerais.

Sr.  Presidente,  volto  a  esta  tribuna  para  trazer  novamente  à  reflexão  e  ao

conhecimento desta Casa assuntos importantes que, no nosso entender,  deveriam

receber  um  tratamento  mais  republicano  e  diferenciado  por  parte  do  governo

estadual. No entanto, não temos visto isso acontecer nos últimos dias.
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Há quase um ano, vimos cobrando desta tribuna a isenção de ICMS na venda de

gado. Isso se faz necessário em razão da seca que se prolonga há mais de um ano

em nossa região e que é considerada a maior e mais perversa dos últimos 40 anos.

Fiquei  surpreso,  Deputado  Rogério  Correia.  Depois  de  um  ano  de  insistência,

depois  do  apelo  deste  parlamentar  e  de  inúmeros  requerimentos  aprovados  na

Comissão de Agricultura e de Assuntos Municipais solicitando ao governo a isenção

do ICMS para a venda do gado, que seria uma forma de salvar a nossa região, o

governo anunciou, na quinta-feira, apenas a redução da taxa, e não a isenção. Com

essa ação, deixou clara a forma como o PSDB trata essas questões tão importantes

para a nossa região. Isso não representaria quase nada em termos de arrecadação

para  o  governo,  ao  contrário  da  visão  equivocada  de  sua  equipe  econômica.  A

isenção do ICMS para a venda do gado traz benefícios para a região. Se ela não

acontecer, vamos perder mais de 1 milhão de cabeças de gado na região por causa

da seca. A redução de 12% para 4% ajuda, mas não resolve o problema.

O governo continua a cobrar  imposto de uma região que pede socorro.  É  uma

região que, neste ano, não tem esperança quanto à produtividade, porque a seca

acabou com todo o pasto e com todas as lavouras da região. Essa região sobrevive

praticamente da produção de alimentos e da criação de gado. E o governo demora

um ano para atender um pedido da região: a isenção do ICMS para a venda do gado.

E quando atende o pedido o faz pela metade. Isso ocorre justamente no momento em

que a Presidente Dilma tem dado exemplos importantes no combate à inflação ao

isentar  a  cesta  básica  da cobrança de impostos.  Já o  governo do PSDB não se

sensibiliza  com um tema tão  importante.  E  esse tema não  está  sendo abordado

apenas agora; há exatamente um ano venho fazendo pedidos e denunciando essa

situação nesta Assembleia. O governo fez uma cerimônia, com todos os holofotes,

para  fazer  o  anúncio  dessa  redução.  Deputado  Rogério  Correia,  esperávamos  o

anúncio da isenção do ICMS. Não houve isenção, apenas uma redução.

Como cobrar imposto de quem está no desespero, como os produtores da região?

Se o gado não for retirado agora e vendido a outros Estados, para que os produtores

apliquem  o  dinheiro  e  esperem  chover  novamente,  permitindo-lhes  plantar  o  seu

pasto e repor o rebanho... O governo está incentivando a quebradeira generalizada
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de uma das regiões mais pobres do Estado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Paulo Guedes, estive neste

final de semana no Norte de Minas, região que V. Exa. conhece como ninguém e

onde é tão bem votado, visitando alguns sindicatos. Passei em Taiobeiras, São João

do  Paraíso,  Salinas,  enfim,  estive  em  alguns  Municípios  do  Alto  Rio  Pardo.  A

reclamação em relação à seca é  enorme.  A região atravessa a terceira estiagem

prolongada. V. Exa. sempre trata disso e exige políticas do governo do Estado, que

não chegam, não são anunciadas.  E as políticas do governo federal  que passam

pelos órgãos estaduais estão completamente atrasadas. Apresentei um requerimento

na Comissão de Assuntos Municipais e gostaria de pedir a V. Exa. que o priorize,

como Líder da nossa Bancada e por se tratar da sua região. Segundo relatos, vários

Municípios recebiam recursos do programa Água para Todos, especialmente  para

combater a seca e promover melhoria das condições de seu enfrentamento.

São destinados R$1.000.000,00 para uma cidade, R$1.000.000,00 para outra, mais

R$1.000.000,00  para  outra,  dinheiro  que  faz  uma  falta  enorme  para  fazer

barraginhas,  perfurar  poços  artesianos,  enfim,  para  enfrentar  o  problema  da

estiagem, mas essa verba está presa no Idene, que não consegue fazer licitação e

está atrasado. Alguns recursos estão lá há um ano. Gostaria de fazer essa denúncia

que  recebi  de  Prefeitos  e  sindicatos  a  V.  Exa.,  porque  não  é  possível  algo

emergencial, anunciado pelo governo federal, demorar porque os órgãos do Estado

não conseguem ativar os recursos financeiros. V. Exa. sabe muito bem que a situação

é periclitante no Norte de Minas.

Portanto, parabenizo sua iniciativa em relação ao gado, objeto de seu pedido há

muito tempo, e acrescento essa questão da água, pois os recursos vêm, mas não

chegam  aos  Municípios  carentes,  devido  à  inoperância  do  Estado.  Gostaria  de

reforçar a posição de V. Exa.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito bem lembrado, Deputado Rogério Correia. No

ano passado, no início da seca, ou seja, há 12 meses, o governo federal repassou

recursos para a Secretaria Extraordinária, aquela sobre a qual o João Leite enche o

peito para dizer: “O Aécio criou a Secretaria Extraordinária para Desenvolvimento dos

Vales  do  Jequitinhonha,  Mucuri  e  Norte  de  Minas”.  Mas  ele  se  esqueceu  de
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disponibilizar-lhe  recursos.  Deputado  André  Quintão,  votado  no  Jequitinhonha,  o

Orçamento dessa Secretaria não passa de R$4.000.000,00 por ano, ou seja, não dá

sequer para resolver o problema de água de um Município que se dirá de uma região

tão grande? O Secretário  Gil  Pereira,  nosso colega aqui  da Assembleia,  fez uma

peregrinação a Brasília, convenceu o Ministro da Integração Nacional a colocar os

recursos para o combate à seca na região, nessa Secretaria. Seria uma belíssima

iniciativa,  se  ela  funcionasse  de  fato,  se  o  governo  do  Estado,  que  faz  tanta

propaganda  dessa Secretaria,  pelo  menos  disponibilizasse recursos  para  que ela

contratasse servidores, engenheiros e técnicos para tocar as obras.

Deputado  Rogério  Correia,  há  12  meses  o  governo  repassou  quase

R$200.000.000,00 para essa Secretaria, mas até hoje nenhuma comunidade dessa

região - o Deputado Luiz Henrique está aqui e não me deixa mentir - viu ainda a cor

de um tubo, de uma adutora, de uma caixa - d'agua, de uma bomba submersa ou a

perfuração de um poço. É grande a inoperância deste governo e a incompetência das

pessoas que estão nesses postos.

Por isso quero aqui novamente fazer uma reclamação, como já fiz no mês passado,

ao Ministro da Integração Nacional,  quando foi  a Pirapora assinar  uma ordem de

serviço  das  obras  da  Barragem  de  Jequitaí.  Será  um  investimento  de  mais  de

R$500.000.000,00 após a conclusão dessa obra, gerando emprego e renda. Trata-se

de uma área de mais de 15.000ha naquela região e que vai gerar muito emprego.

Portanto o governo federal tem mostrado boa vontade com a região liberando os

recursos, mas a morosidade de quem toca isso, que é o governo do Estado, deixa

muito a desejar.

Ademais, Deputado Rogério Correia, é um erro - aliás, falei isso com o Ministro -,

pois temos o DNOCS e a Codevasf, com mais de 350 funcionários lá em Montes

Claros, com bons técnicos e capacidade para tocar esses programas, mas o governo

federal,  por  intermédio  do  Ministro  da  Integração  Nacional,  optou  por  atender  ao

pedido do Governador, de passar os recursos para o governo do Estado porque este

teria  mais agilidade para tocar as obras. Mero engano,  e relatei  isso ao Ministro,

porque  essa  Secretaria  só  existe  para  o  Governador  e  o  Aécio  Neves  fazerem

propaganda.  Na verdade,  eles  nunca colocaram  um tostão  nessa Secretaria.  Ela
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nunca teve recursos nem orçamento. Basta pegar o histórico, Deputado João Leite,

dessa Secretaria  do Norte  de  Minas,  do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri,  que

poderão constatar que ela sempre foi tocada com recursos federais.  Foi assim na

época da Deputada Elbe. O Ministro Patrus Ananias teve um tratamento diferenciado

com ela, um tratamento republicano, colocando todos os recursos nessa Secretaria.

Na época em que a Elbe era Secretária, 100% dos recursos da Secretaria eram do

governo federal. E agora ainda é da mesma forma, porque todos os recursos para

investimento  na  Secretaria  tão  falada  pelo  Aécio  -  a  do  Norte  de  Minas,  do

Jequitinhonha e do Vale do Mucuri - também são do governo federal. O pior é que o

governo federal disponibilizou os recursos, mas a inoperância e a incompetência não

deixam a coisa andar.  Ora, são mais  de 600 projetos  de abastecimento de água

parados lá, Deputado Rogério Correia, projetos de R$200.000,00, R$300.000,00 para

cada comunidade, mas que estão paralisados há mais de um ano. Uma região que

está sofrendo com a seca, que está vivendo um drama, o mais perverso dos últimos

40 anos. Diante dessa situação, esperávamos que, na quinta-feira, fosse anunciada a

isenção da cobrança do ICMS. No entanto foi anunciada apenas uma redução.

Mais uma vez, fica aqui a cobrança deste parlamentar que conhece de perto, visita

as comunidades, sente na pele e conhece o sofrimento do dia a dia do povo sertanejo

do Norte de Minas Gerais.  O mais grave é que não são apenas as comunidades

rurais que estão sofrendo, mas também as cidades. Por exemplo, a cidade de Monte

Azul está sem água. A Copasa está tendo de levar caminhão-pipa para colocar água

na cidade. Assim também em Ibiracatu, em Ninheira e em várias cidades da região.

Mais do que isso, ontem as manchetes dos jornais de Montes Claros já falavam sobre

o perigo do desabastecimento da cidade, pois o sistema do Juramento, que abastece

Montes Claros, também baixou a níveis históricos. É uma preocupação de colapso de

abastecimento na 5ª maior cidade de Minas.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Prezado amigo Deputado Paulo Guedes,

reconheço  a  importância  de  sua  fala,  uma  vez  que  o  Norte  de  Minas  e  o

Jequitinhonha  estão  vivendo  uma  das  piores  secas.  Quero  falar  do  esforço  do

governo do Estado no sentido de amenizar essa situação.

Ainda ontem tive uma audiência com o Governador, que está aumentando a ação
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da  Ruralminas  para  fazer  pequenos  barramentos  e  outras  ações  que você citou,

como a isenção do ICMS na venda de gado bovino, o que já foi um grande ganho

para a nossa região.

Sobre o que V. Exa. falou quanto ao investimento na Secretaria Extraordinária e do

foco do Governador, recentemente vimos uma medida provisória dando tratamento

diferencial ao Nordeste e deixando de fora nossa região, Deputado Paulo Guedes. Na

ocasião, o Governador compensou nossa região com a Medida Provisória nº 540, que

possibilitou a criação de uma chamada Sudene mineira, o que atraiu investimentos

para  Montes  Claros,  como  você  sabe  -  a  Case  New  Holland  e  a  Alpargatas

Investimentos.  Hoje  nossa  região  está  vivendo  uma  expectativa  de  um  “boom”

econômico com a nova fronteira mineral, com o gás na bacia do São Francisco, com

o polo de fruticultura do Jaíba.

O que está faltando realmente é um trabalho conjunto, e não apenas crítica. Se eu

parasse aqui para fazer crítica ao governo federal, eu começaria com o decreto que

colocou  todo  o  Norte  de  Minas  na  mata  seca,  o  que  está  impossibilitando  a

sobrevivência dos agricultores familiares.

O que precisamos fazer é o seguinte, Deputado Paulo Guedes: V. Exa., como Líder

do PT, e eu, como Vice-Líder do Governo, devemos trabalhar conjuntamente como

fizemos no consórcio, devemos somar forças, e não ficar fazendo crítica, porque a

seca vai continuar, e precisamos conviver com ela. Estou aqui à sua disposição para

levá-lo ao Governador e para irmos a Brasília somar esforços a fim de amenizar os

sofrimento de nosso povo. Parabéns.

O Deputado Paulo Guedes -  Só para lembrar o Deputado Luiz Henrique:  quem

colocou o Norte de Minas na mata seca foi um relatório feito pelo ex-Secretário José

Carlos Carvalho, que deu esse presente de grego para nossa região, para ficar bem

com os órgãos internacionais e aumentar a pobreza naquela região.

Quero dizer que gestos não bastam, é preciso ação. O governo está nesse discurso

de 10 anos da mineração, do gás da Bacia do São Francisco. Até hoje não há um

grão de minério, até hoje não há um botijão de gás. Esse discurso está ficando velho

e cansativo. A região precisa de investimentos imediatos, e o governo não tem feito

isso. Basta olhar o orçamento da Secretaria que foi criado para o Norte de Minas: não
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há R$0,01 para investimento.  Era isso o que eu queria  dizer.  Muito obrigado,  Sr.

Presidente.

- Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O  Deputado  João  Leite*  -  Sr.  Presidente,  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  Srs.

Deputados, telespectadores da TV Assembleia, sempre tenho a expectativa de que o

Líder do PT, quando vem à tribuna da Assembleia Legislativa, anuncie para Minas

Gerais  algum  investimento  do  governo  federal,  a  devolução  do  dinheiro  que  é

arrecadado no Estado. O Líder nem pode anunciar nada, porque o que ele deveria

falar da tribuna hoje é que o governo federal acaba de cancelar o edital do Rodoanel

Metropolitano.  Há quantos anos está  prometido  o  Rodoanel  Metropolitano? Havia

uma expectativa de que as cargas pesadas que passam dentro de Belo Horizonte, na

altura de Ravena, no Km 27, passassem fora da Capital - por Santa Luzia, Ribeirão

das Neves e Contagem, chegando a Betim e ligando-se com a BR-381. O Líder do PT

não explica por que estão cancelados os editais da BR-381 e do Rodoanel. Onde

estão os recursos?

Veremos,  daqui  a  pouco,  concederem o  Título  de  Cidadão Honorário  de  Minas

Gerais  ao ex-Presidente Lula.  O que Lula,  um Presidente  da República,  fez para

Minas Gerais?

Estou aqui com a decisão da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, depois que o

PT  deu  R$31.000.000,00  da  Caixa  Econômica  Federal  ao  Corinthians,  para  os

“manos”. O Juiz Federal concedeu liminar para que a Caixa não repassasse mais

nenhum centavo ao Corinthians. O governo federal recorreu, pois quer dar dinheiro

ao referido clube. Pelo amor de Deus, querem derrubar a liminar porque querem dar

dinheiro  ao  Timão,  ao  Corinthians,  para  pagar  aos  “manos”,  para  dar  dinheiro  a

jogadores como Paolo Guerrero, que veio da Inglaterra, e outros. Estão precisando

do dinheiro do banco social dos brasileiros, a Caixa. Vejam a prioridade do PT. Vai

pegar  R$31.000.000,00  da  Caixa  Econômica  Federal  e  entregar  ao  Corinthians,

Deputado Rômulo Viegas.

Mas o Desembargador da Justiça Federal do Rio Grande do Sul deu uma lição no

PT,  no  governo  federal.  Ele  pergunta  como  pode  o  governo  federal  pegar
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R$31.000.000,00 e dar ao time mais rico do Brasil e não dar nenhum centavo aos

outros  times.  Só  porque  o  Lula  é  torcedor  do  Corinthians,  o  PT  pode  pegar

R$31.000.000,00  de  um  banco  social  para  repassar  a  esse  clube?  A  Caixa

Econômica Federal é dos brasileiros, não é do PT. A função dela é fazer moradia para

a população carente,  para  o  trabalhador.  Vejam, então,  a prioridade do PT:  pega

R$31.000.000,00 da Caixa Econômica Federal e dá ao time de futebol mais rico do

Brasil.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado João Leite. Há

poucos  minutos,  ouvimos  críticas  ao  nosso  governo  relacionadas  à  falta  de

sensibilidade.  Esse  discurso  é  extremamente  interessante  porque  vale  a  pena

prestarmos atenção ao governo federal em relação à falta de sensibilidade com a BR-

381 e com o Anel  Rodoviário.  Parece que o  DNIT é um órgão não vinculado ao

mando da Presidenta Dilma. Ele tem decisões contrárias, manda. Cancelou várias

vezes a licitação.

O que vemos na questão da sensibilidade, às vezes, é a Presidenta achar que o

povo mineiro, que a população tem memória curta. É a terceira vez que se faz o

lançamento do PAC, do que foi dito há três anos. Recentemente o “Jornal Nacional”

mostrou a todos nós algumas questões. Falou-se aqui na transposição do Rio São

Francisco, mas o “Jornal Nacional” mostrou fotos das obras da transposição do Rio

São Francisco paralisadas e a seca adentrando o Nordeste. Dá a impressão de que

só existe seca em Minas Gerais, de que a culpa da seca é do governo de Minas. Há

dois  anos  o Ministro da  Integração,  Sr.  Bezerra,  foi  questionado por  ter  colocado

volumes de recursos extremamente expressivos no Nordeste para ajudar a região,

deixando Minas Gerais, mais uma vez, de lado.

Então, ficamos pensando nesse discurso da falta de sensibilidade. Fico preocupado

mais ainda, Deputado João Leite, porque criticaram muito quando o PSDB criou as

agências  reguladoras,  responsáveis  pela  fiscalização  e  pelo  controle  do  dinheiro

público.  O  que  o  PT  faz  agora?  Que  o  diga  a  Agência  Nacional  de  Saúde

Suplementar - ANS. Lá toda hora há rodízio, virou um cabide de políticos, não está

funcionando.

Acabei de receber informações da Petrobras. Ô Petrobras! Estão despencando as
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ações.  Lamentavelmente,  é  o  dinheiro  do  Fundo  de  Garantia  dos  trabalhadores

brasileiros  que está  aplicado na empresa.  Está  na  mídia  neste  momento  que as

ações da Petrobras despencaram na Bolsa.

Então,  é  muito  fácil  só  fazer  críticas  e  enaltecer  o  outro  governo,  mas  o  que

estamos vendo até agora realmente é muito “marketing” e muita propaganda. O que

Minas espera é mais atenção realmente. Que o diga a falta de sensibilidade com o

Rodoanel, com a BR-381 e a liberação de mais recursos para o nosso Estado.

Não se pode falar,  Deputado,  que o governo federal  está bonzinho, está dando

dinheiro. Não. Ele está emprestando dinheiro. Quem está nos assistindo tem de saber

disso.  Vamos  citar,  como  exemplo,  as  reformas  de  todos  estádios  brasileiros,

especificamente o Mineirão. Nele 90% dos recursos são do governo do Estado. O

governo emprestou,  e o Estado vai  ter  de pagar.  Então,  fica difícil  entender essa

matemática.

O Deputado João Leite* - Para o Itaquerão, do Corinthians, que é o time do Lula,

foram  R$400.000.000,00  da  Petrobras.  Continuando  a  conversação  com  V.  Exa.,

imagine: fizeram aquela festa e soltaram até foguetes pelo pré-sal, dizendo para os

trabalhadores brasileiros  que podiam resgatar  o Fundo de Garantia  para comprar

ações da Petrobras porque ela iria dar um lucro exorbitante.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Mas a ação despencou.

O Deputado João Leite* - Sim, o que aconteceu? A Petrobras perdeu quase 50% do

seu valor, e o dinheiro da trabalhadora e do trabalhador brasileiros foi para o esgoto.

Perderam tudo! Então fazem muito barulho e muita propaganda de que o pré-sal é

espetacular e de que a crise mundial que está havendo é só uma marolinha, mas, na

verdade, essa marolinha é um “tsunami”, como estamos vendo.

Vou  devolver  a  palavra  a  V.  Exa.,  Deputado  Rômulo  Viegas,  mas  antes  quero

lembrar, aproveitando que temos aqui um entendido nessa área, o Deputado Juarez

Távora, que a Cemig está sendo procurada todos os dias. Sabem para quê?

Para que venda energia, porque está faltando energia no mercado! Falta energia

porque não houve investimento. Fernando Henrique fez as termelétricas...

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - E é graças a elas que as coisas estão

funcionando.
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O Deputado João Leite*  -  Só funcionam por  causa das termelétricas. Fernando

Henrique construiu, em Minas Gerais, as hidrelétricas de Igarapava e de Miranda, ao

passo que o governo do PT não fez absolutamente nada. Estamos às portas de um

racionamento de energia, mas eles falam em diminuir o preço. Eu também quero isso,

mas o problema não é o valor da energia ser diminuído, e sim o fato de não termos

energia. Esse governo fez uma festa, dizendo que está tudo bem, tudo certo, mas a

verdade é que hoje não há energia no mercado brasileiro,  porque o governo não

planejou.  E,  como dizia  um  sábio  cristão,  “quem  não  planeja  planeja  fracassar”.

Quero continuar ouvindo V. Exa.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* -  Para encerrar,  Deputado João Leite,

ficam esses questionamentos. Gabam-se de terem emprestado dinheiro para Minas

Gerais.  Mas,  para  que  os  nossos  telespectadores  possam  fazer  uma conta  mais

redonda sobre a dívida pública de Minas - lembrando que não é só o nosso Estado

que tem essa dívida -, em vez de baixar os juros de, vamos supor, 12% ao mês, o

governo federal faz um estardalhaço e empresta mais dinheiro a juros de 5% ou 6%.

Basta  um  raciocínio  aritmético  -  não  precisa  ser  matemático  -  para  saber  que a

redução dos juros dessa dívida seria muito mais negócio para o povo mineiro. Muito

obrigado pela concessão do aparte.

O Deputado João Leite*  -  Eu queria  aproveitar,  Deputado Rômulo Viegas,  para

lembrar um caso que já tive oportunidade de contar neste Plenário. Há muitos anos,

quando  eu  era  atleta  do  futebol,  comprei  um  apartamento  por  meio  de  um

financiamento  cujo  pagamento  estava  projetado  para  muito  tempo.  Eu  e  minha

esposa analisamos e concluímos que ia dar para pagar e que comprar o apartamento

era  o  melhor  para  nós,  até  pensando  nos  filhos  que  viriam  -  como vieram  três.

Concluímos  que  precisávamos  do apartamento,  mas  cientes  de  que  teríamos  de

pagar  essa  dívida.  Agora,  quero  ressaltar  que  emprestaram  dinheiro  para  a

construção do Mineirão, mas não para a do Itaquerão, do Corinthians, porque para

ele  foi  grátis.  Já  Minas Gerais,  para a  construção  do  Mineirão,  terá  de  pagar.  O

interessante  é  que  agora  o  governo  federal  vem  aqui  para  comemorar,  com  a

Presidente Dilma inaugurando o estádio. Fico imaginando se, naqueles anos, quando

era atleta, eu chamaria o gerente do banco que financiou o meu apartamento para a
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inauguração! Iria chamá-lo, se era eu quem ia pagar? Mas eles vieram aqui e fizeram

uma  festa  como  se  estivessem  nos  dando  dinheiro.  Imaginem  o  que  seriam

R$31.000.000,00 para o Norte de Minas e para o Jequitinhonha! Mas não deram o

dinheiro para os pobres do Norte de Minas ou do Jequitinhonha.

O dinheiro foi dado para o Corinthians paulista, a fim de pagar o salário de Paolo

Guerreiro,  da  seleção  peruana,  que  jogou  na  Inglaterra;  para  pagar  o  salário  do

Cássio, goleiro do Corinthians que jogou no PSV, em Eindhoven. Para pagar esse

salários, para pagar gratificação, pegaram dinheiro de um banco social, e agora vêm

falar sobre orçamento de Minas Gerais, orçamento de secretarias?

Passem pelos Municípios e vejam como o FPM acabou. O governo federal não o

repassa mais porque foi tirando impostos para fazer essa festa, essa propaganda.

Perguntem a qualquer um dos Deputados, ao Líder Deputado Romão, aos Deputados

Célio  Moreira  e  Zé  Maia,  quanto  a  arrecadação  dos  Municípios  diminuiu.  Então,

Deputados Carlos Mosconi, Dilzon Melo, foi essa festa. Peguem R$31.000.000,00 e

invistam no Norte de Minas, no Agreste. Estão gastando na transposição do Rio São

Francisco. É aquela festa, eles gostam é de frases, de barulho.

Gostavam  de  falar  “fora,  FHC”.  Olhem,  hoje  poderíamos  dizer  “venha,  FHC!”,

“venha, Aécio!”, porque foi-se o tempo em que Minas Gerais era respeitada, quando

Aécio era o Presidente da Câmara dos Deputados e falava ao Fernando Henrique

para duplicar a BR-381 - que Fernando Henrique duplicou, de Belo Horizonte a São

Paulo; para fazer o metrô - e Fernando Henrique fez oito estações do metrô em Belo

Horizonte; para fazer o metrô Calafate-Barreiro - e Fernando Henrique fez a obra,

com todas as estações até o Barreiro, e o PT os abandonou. Hoje são esconderijo de

criminosos as estações que vão até o Barreiro...

Não há só um lado, há o outro lado, o lado do PSDB, o lado dessa base do governo

do Estado de Minas Gerais, reeleito em primeiro turno pela população. Nós apoiamos

esse governo. Muitos de nós, como vejo daqui os Deputados Carlos Mosconi, Hely

Tarqüínio,  Rômulo  Viegas,  fomos  Secretários  do  Governador  Aécio  Neves.  Nós

acreditamos no trabalho que foi feito, acreditamos no governo Anastasia e queremos

denunciar o abandono de Minas Gerais pelo governo federal.

O último assunto que quero apresentar é o desvio do tráfego na nossa região da
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Zona da Mata. Na BR-267 há uma ponte que está paralisada. A população tem de dar

volta, e são mais de 100km. O transporte pesado não pode passar por essa ponte, ou

ela cairá. E o governo federal continua em Brasília totalmente insensível.

Se queremos  orçamento  para  Minas  Gerais,  se  queremos  as obras,  o  governo

federal tem de lembrar-se não apenas de Minas Gerais, mas também dos Estados e

Municípios. O governo federal tem de lembrar-se de fazer o Rodoanel, tem de fazer o

Anel Rodoviário, a BR-381. O Deputado Juninho Araújo passa por esse local muitas

vezes. Deus o está guardando. Que Deus continue guardando-o! Eu passo por lá

algumas vezes; já V. Exa. tem de passar por lá praticamente todos os dias.

O governo do PT se esqueceu de Minas Gerais. Este é o governo do apagão. O PT

está quebrando o Brasil, como está quebrando a Petrobras. Muito obrigado.

- Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Cabo Júlio.

O Deputado Cabo Júlio* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu queria voltar

no tempo aqui, quando alguns Comandantes de unidades da Polícia Militar avisavam

que havia um problema e algumas pessoas não quiseram ouvir.  Minas Gerais  foi

palco de uma das maiores tragédias já registradas com a greve da Polícia Militar.

Recebi  hoje  a  visita  de  uma  senhora  que  lamentavelmente  me  fez  rememorar

situações como essa. Ela começou a narrar o seguinte: seu esposo é policial, Cb.

Robson Nazareno, e ficou doente, Deputado Sávio Souza Cruz, como todo cidadão

fica doente. Foi ao médico, que lhe deu licença médica, na qual a Polícia não acredita

porque determina que ele tem de ir a médico da Polícia para homologar. Ele cumpriu

o rito, foi até ao médico da Polícia para homologar, e estava há dois dias licenciado

por estar com problemas de saúde. Ela tem dois filhos, de 9 e 10 anos, que estavam

dormindo - a esposa do policial e seus filhos estudam pela manhã.

Quase meia-noite, a campainha da sua casa começa a tocar insistentemente: pam-

pam-pam. Ela ficou preocupada, porque alguém só vai à casa do outro à meia-noite

para pedir socorro ou para comunicar que alguém morreu. E ela, de pijama, desceu

para atender quem chamava. Era um Oficial da Polícia Militar, Ten. Paulo da Silva

Moreira Filho. Ela perguntou: “O que aconteceu, morreu alguém?”. Ele disse: “Não,

viemos aqui saber se o seu marido está realmente em casa”. Ela disse: “Mas meia-
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noite? Na minha casa, à meia-noite? Vocês estão acordando a mim e meus filhos

para saber se meu marido está em casa? Vocês não têm o que fazer?”. Ele disse:

“Queremos que a senhora prenda o cachorro porque vamos entrar na sua casa”. Ela

disse: “Na minha casa, com os meus filhos? Eu de pijama? Meu marido tomou um

remédio para dormir, e vocês vão entrar?”. E ele disse: “Vamos entrar, é ordem do

Comandante”.

Ela fez uma pergunta, como todo e qualquer cidadão tem direito de fazer: “Vocês

vão entrar na minha casa à meia-noite?”. Como ninguém cumpre mandado à noite, a

pergunta dela foi a seguinte: “Vocês têm mandado para entrar na minha casa?”. Ele

disse: “Não tenho mandado, mas tenho um memorando da Polícia que diz que posso

entrar”. E ela falou: “Não, na minha casa vocês não vão entrar. Ele está em casa, eu

poderia até chamá-lo, mas na minha casa, à meia-noite! Será que não tem nenhum

crime acontecendo, e vocês têm que vir para minha casa, para entrar na minha casa

à força?”.

Ela então prendeu o cachorro e pediu que esperassem. Vestiu uma roupa melhor

para atendê-los  e perguntou:  “Vocês não querem voltar  de manhã, às  6 horas,  7

horas? Agora?”. Ele disse: “Senhora, nós vamos entrar na sua casa”. Para piorar, o

Tenente desabotoou o coldre para segurar  a arma para a esposa do policial.  Ela

disse: “Ah, na minha casa você não vai entrar”. Diante daquele bate-boca, os vizinhos

ouvindo, o militar  acordou, ainda sob efeito do remédio, e perguntou: “O que está

acontecendo?”. E o Oficial: “Viemos ver se você estava realmente em casa”. Aí ele

colocou a esposa para dentro e se submeteu a esse vexame. Viram que ele estava lá

e então foram embora.

Será que vamos ter de anunciar outra tragédia? Porque é no mesmo batalhão que

está tendo os maiores problemas dentro da nossa Polícia. Será que a Constituição da

República, fruto de tantas lutas, continua não valendo dentro dos quartéis? O art. 5º,

dos direitos e deveres individuais e coletivos, inciso XI, é muito claro: a casa é asilo

inviolável do indivíduo, ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador -

o que não era o caso, ela não tinha consentido -, salvo em caso de flagrante delito ou

desastre ou para prestar socorro ou, durante o dia, por determinação judicial. Será

que a Constituição continua não valendo? Terá de morrer outro Cb. Valério para que
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nossos Comandantes acordem para o fato de que o pior dos bandidos tem direitos e

deveres? O pior dos bandidos, o traficante com 500 mil anos na penitenciária, tem

direitos garantidos por essa Constituição.

Agora,  receber  alguém,  à  meia-noite,  na  minha  casa,  para  fiscalizar  se  estou

doente! Além disso, querer obrigar a esposa a entrar à força! O que é isso? Vamos

nos  tornar  anarquistas  e  fazer  outro  AI-5  e  pronto?  Vê  se  pode!  Se  um  policial

descumprir o direito de um cidadão, este reclama e vai à Corregedoria e à Comissão

de Direitos Humanos. Aliás, com todo o direito, porque todos temos a obrigação de

cumprir a lei, principalmente os policiais. Agora, não pode uma instituição bicentenária

como a nossa fazer um papelão desse. O que é isso? Aonde queremos chegar? Se

fosse  assim  à  minha  casa,  soltaria  literalmente  os  cachorros  em  cima dele.  Que

absurdo! Estou enojado com esse Tenente. Repito o nome dele: Ten. Paulo da Silva

Moreira Filho, da Companhia de Cães. Vou elaborar requerimento para convocá-lo a

vir aqui. Já mandei a esposa ir à Corregedoria; aliás, vamos mandar ir à Ouvidoria ou

aonde for. O que é isso? Que falta de responsabilidade!

O  Cel.  Sant'Ana,  Comandante-Geral  da  Polícia  Militar,  precisa  tomar  uma

providência imediata porque isso não pode acontecer.  Daqui  a pouco começam a

perguntar  por  que os  policiais  estão  se  suicidando novamente  dentro  do  quartel,

dando tiro na cabeça ou nas ruas desrespeitando cidadãos.

Sabem o que aprendi ao longo dos anos? Que ninguém pode dar o que não tem.

Se o poder público não me respeita, não espere que eu respeite o cidadão em nome

dele;  se  o  poder  público  não  tem  limites...  Como  tenho  dito,  a  Constituição  da

República de 1988 é o freio do Estado, ou seja, é quem dita os limites do Estado, o

que ele não pode fazer. Então, agora não é como antigamente, ou melhor, antes da

Constituição de 1988, quando o Estado prendeu ilegalmente e matou muitas pessoas,

mas,  sim,  o  Estado  Democrático  de  Direito.  Só que  alguns,  como esse Tenente,

pensam que podem tudo: “Ah, não! Mas o memorando do Coronel disse que posso

entrar na sua casa à meia-noite, passar por cima dos seus cachorros, chutar seus

filhos  e  ir  até  o  quarto  saber  se  seu  marido  está”.  Que  memorando  é  esse  do

Coronel? A Constituição da República é a Lei Maior deste país.

O que é isso? Estou enojado com situações como essa. Sou um parceiro da Polícia
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Militar nesta Casa, assim como do governo, mas serei intransigente na defesa dos

meus colegas porque, durante muitos anos, o único direito que tivemos era o de não

ter direito. Aí, quando se indaga, dizem: “Não. O policial foi abordar um cidadão na

rua, mas este reagiu. Então, o policial bateu nele, agrediu-o e chutou a sua canela”.

Ninguém dá o que não tem. Se a instituição não me respeita, não espere que eu vá

respeitar o cidadão. Essa é uma ordem reflexa.

Então, ela foi à Corregedoria. Ao ouvi-la, um policial lhe disse: “Não, isso é assim

mesmo. É órgão de controle do Estado”. Quando ela lhe disse que ia à Assembleia

Legislativa para falar com o Deputado Cabo Júlio, ele respondeu: “Não, não precisa ir.

Deixa pra lá, deixa como está”. Ficaremos vigilantes porque queremos que ela venha

às Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública. Além disso, veremos se

a Polícia Militar, na pessoa do Comandante da Companhia de Cães, retaliará o Cb.

Nazareno  porque  a  esposa  dele  fez  algo  que  é  direito  de  todos:  exercer  sua

cidadania. Então, ela quis dizer: “Tenho direito.  Já é meia-noite.  Meus filhos estão

dormindo e acordam às 5h30min, porque às 6 horas passa o micro-ônibus para levá-

los à escola. Sou esposa dele e estou dormindo porque saio de manhã cedo para

estudar e, logo depois, vou trabalhar. Volte amanhã”. Ele respondeu: “Não. Entrarei

agora”.

Que  vergonha  e  nojo  tenho  de  situações  como  essa!  É  essa  a  Polícia  que

queremos?  É  essa  a  Polícia  bonita  e  cidadã,  que  estuda  direitos  humanos?  Ao

entrarmos na Polícia, nosso juramento é respeitar os direitos humanos, o cidadão. No

entanto,  isso  é  balela  e  conversa-fiada,  porque em situações  como essas  não  o

respeitam. E, se não o respeitam, não esperem que as respeitemos.

Sr. Presidente, paro por aqui porque estou com vontade de vomitar de tanto nojo.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* -  Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sr.  Presidente

José Henrique, público que nos acompanha, boa tarde. Farei um breve discurso, uma

pequena leitura do que ocorre hoje, no Brasil, com repercussão, evidentemente, nos

Estados e nos Municípios brasileiros.

Enquanto o PIB brasileiro decresceu, o mineiro cresceu 2,3%, bem acima da média



677
____________________________________________________________________________

nacional.  Portanto  os  nossos  parabéns  ao  Governador  Anastasia,  ao  Vice-

Governador Alberto Pinto Coelho e a toda a equipe do governo de Minas. O minério e

o café foram os responsáveis pelo crescimento do PIB mineiro. Vale observar que,

mesmo  com  cenário  adverso,  o  Estado  de  Minas  Gerais  conseguiu  resultados

melhores que a média nacional em quase todos os setores que compõem o PIB do

País, ficando à frente até de São Paulo.

No que se refere ao PIB brasileiro, temos de aturar, Deputado Zé Maia, até gozação

da  imprensa  alemã,  que  nesta  semana,  Presidente  José  Henrique,  destacou  o

“pibinho” brasileiro de 0,9% de expansão. Ainda disse que a Presidente Dilma foi à

Alemanha  para  dar  conselhos  de  desenvolvimento  à  Chanceler  alemã  Angela

Merkel...  Veja  só,  Deputado  José  Henrique,  a  imprensa  alemã  nos  gozando,

criticando o nosso PIB e dizendo que a Presidente Dilma foi à Alemanha querendo

dar  conselhos de desenvolvimento para Angela Merkel.  Mas o que importa é que

Minas Gerais está sempre dando bons exemplos para o Brasil. Soma-se a isso a

necessidade de melhorias. Temos de melhorar. Por isso foi feito o Plano Real, que

plantou, arou o Brasil, para que os próximos governos pudessem colher os frutos.

O crescimento médio brasileiro, nos dois últimos anos, foi  o menor desde a era

Collor.  Olhem que o dragão da inflação está aí, está se mexendo. Medidas estão

sendo  tomadas.  Vamos  verificar  os  resultados.  O  segundo  PAC,  anunciado  três

vezes,  anunciado  e  reanunciado  pelo  “marketing”  do  governo  federal,  em  meu

entendimento, está empacado. Que o digam os Prefeitos brasileiros.

Como nada é tão ruim que não possa piorar, dados da Confederação Nacional da

Indústria apontam que a indústria brasileira continua perdendo competitividade nos

mercados externo e interno. Aí vem o “marketing” do governo federal, apresentando

para a população uma fantasia,  um Brasil  fictício.  Então,  vale  a pena destacar  o

esforço que o governo de Minas tem feito, ao pagar juros exorbitantes da dívida e ao

tomar empréstimos. O que votamos aqui, na semana passada, foram empréstimos, e

o governo terá de pagá-los. O governo federal não está dando nada; está cedendo

recursos por meio de empréstimos bancários. Então, lamentamos isso.

Queremos parabenizar, desta tribuna, o Senador Aécio Neves, o mais querido, o

grande líder de Minas, que nos representa no Congresso e que pelo Brasil afora vai
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apresentar os programas que o PSDB tem para defender uma melhor qualidade de

vida para o povo brasileiro.

É natural que se invista nos programas sociais criados pelo PSDB. Elogio o governo

federal,  que  ampliou  os  programas  sociais,  embora  tenham  sido  criados  pelos

tucanos. Vale a máxima de que não se podem inaugurar estádios, nem o Mineirão,

como se os recursos fossem do governo federal. Não, pois 80% dos recursos foram

do Tesouro do Estado e o restante foi empréstimo. Você que nos acompanha pela TV

Assembleia  deve  acessar  o  “site”  Contas  Abertas,  para  realmente  verificar  os

números de tudo que se apresenta.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte)* - Obrigada, Deputado Rômulo. Queria falar

também  sobre  o  que  o  Deputado  João  Leite  abordou  mais  cedo,  ou  seja,  o

cancelamento da licitação do rodoanel norte. Essa é uma obra de extrema relevância

do ponto  de  vista  do  tráfego,  porque vai  desafogar  o  trânsito  pesado que passa

dentro  de  Betim,  Contagem  e  Belo  Horizonte.  É  uma  alternativa  inclusive  para

desafogar o trânsito do Anel Rodoviário, que também tem histórias tristes de centenas

de mortes. Hoje ele mais parece uma avenida urbana. Portanto, é uma alternativa de

trânsito  de  Betim  a  Sabará,  como também  uma alternativa  importante  para  atrair

novas  indústrias  e  grandes  empresas.  A Região  Metropolitana  de Belo  Horizonte

apresenta  crescimento  e  desenvolvimento  pelo  eixo  de  deslocamento  da  região

Norte,  em vista dos investimentos feitos  pelo governo do Estado,  por  exemplo,  a

Cidade Administrativa.

Quero  falar  também  que  o  rodoanel  vai  permitir  a  ampliação  do  aeroporto,  a

construção do aeroporto industrial prevista para aquela região e outras possibilidades

ao  Vetor  Norte,  com  geração  de  emprego.  Portanto,  ele  assume a  dimensão  de

desenvolvimento  econômico muito  grande para  toda  região  metropolitana,  não só

para Belo Horizonte. Além disso, organizará melhor o tráfego de caminhões pesados,

salvando mais vidas. Então, temos também essa dimensão humana.

Quero  manifestar  minha  tristeza  com  mais  essa  notícia.  Na  semana  passada,

tivemos a triste notícia do cancelamento da BR-381 e agora, do cancelamento da

licitação do rodoanel norte. Parece que isso é feito de propósito, porque é Minas, é

PSDB, e penalizam os mineiros, em virtude dessa disputa partidária fora de hora.
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Quem governa o País não pode ter esse pensamento.

Deputado Rômulo, para não tomar o seu tempo, queria dizer ainda que vimos, na

semana passada, o Congresso Nacional, com uma atitude soberana, derrubar o veto

da  Presidente  Dilma  relativamente  à  distribuição  mais  equilibrada  e  justa  dos

“royalties” do petróleo, que é uma riqueza nacional e é dos brasileiros. Não existe

Estado produtor, porque o petróleo localiza-se a 300km de distância da cidade do Rio

de Janeiro, do Espírito Santo ou de Vitória. Essa distribuição mais justa vai favorecer

o  desenvolvimento  equilibrado das  nossas  cidades  e  dos  nossos  Estados,  pois  -

como disse - é uma riqueza de todos os brasileiros.

Trago uma notícia: em Brasília, acontece um seminário organizado pelo PSDB, pelo

PPS e pelo Democratas para salvar a Petrobras.  Essa grande empresa,  que é o

nosso orgulho e nosso patrimônio, tem perdido reiteradamente 40% de seu valor de

mercado, devido às últimas medidas do governo Dilma. Neste momento, no plenário

secundário da Câmara dos Deputados, acontece um seminário de extrema relevância

para lançar luzes sobre essa questão. Muito obrigada.

O Deputado Rômulo Viegas* - Vou conceder aparte ao Deputado Fabiano Tolentino,

mas antes gostaria de deixar a todos que nos acompanham pela TV Assembleia e

aos  presentes  neste  Plenário  uma  preocupação  seriíssima,  Deputado  Romel  e

Deputado Bosco: o flagelo das drogas, Deputada Liza Prado, está realmente demais.

Há  necessidade  de  o  governo  federal  investir  mais  em  segurança  pública  nas

fronteiras dos nossos Estados.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, sabemos que 87% do que se gasta em segurança

pública neste país é de responsabilidade dos Estados e Municípios, cabendo apenas

13% ao governo federal. Deputado Jayro Lessa, isso é preocupante, pois 87% do

gasto em segurança pública são arcados pelos Estados e Municípios. Aí faço um

adendo.  Deputado  Dalmo,  V.  Exa.  é  um  jurista,  e  temos  que  estar  unidos  para

reformular o Código Penal. Não dá para entender o que acaba de acontecer com a

condenação do goleiro Bruno, que foi sentenciado a mais de 22 anos, mas não vai

cumprir  nada  disso.  Como  ficam  a  família  da  vítima  e  os  brasileiros  diante  dos

crimes? Comete-se o crime, fazem um estardalhaço, com júri, imprensa, advogado,

Promotor, dá-se a sentença, e daqui a alguns anos o cidadão estará andando na rua



680
____________________________________________________________________________

como se nada tivesse acontecido. Esta Casa tem que começar a se mobilizar e a

mobilizar o Congresso para reformarmos o Código Penal brasileiro. Somando-se as

drogas  aos  crimes  violentos  e  à  impunidade,  onde  vamos  parar?  Que  exemplo

estamos dando para  os  nossos filhos? Que exemplo  é esse? Podem-se cometer

deslizes porque, por maior que seja a sentença, muito em breve não se terá mais a

pena nas costas. Isso é lamentável. Fica aqui a necessidade de Oposição, Situação,

sociedade civil organizada, todos nos mobilizarmos para esse quesito.

E também desta tribuna -  porque já falei  na imprensa como Vice-Presidente da

Comissão de Direitos Humanos - digo que não dá. Será possível, Deputado Rogério

Correia,  que  lá  no  Congresso  não  haja  pelo  menos  um  parlamentar  similar  ao

Deputado Durval Ângelo, que levanta a bandeira de Comissão de Direitos Humanos

nesta Casa, para presidir a Comissão de Direitos Humanos da Câmara? Será que

não haveria nenhum parlamentar similar a esse processo? Lamentamos a indicação

que foi feita e a posse que foi dada para presidir a Comissão de Direitos Humanos da

Câmara.  É lamentável,  porque direitos  humanos  significam igualdade,  respeito  ao

próximo, como pregou Jesus Cristo. Independentemente de como é o ser humano, de

como é o próximo.

O  Deputado  Fabiano  Tolentino  (em  aparte)  -  Deputado  Rômulo  Viegas,  estou

observando sua fala, que é muito bem-vinda. Realmente as drogas têm tomado o

mundo. A minha filhinha está fazendo três meses hoje, e pretendo deixar para ela um

mundo  muito  melhor  do  que  encontrei.  Para  isso,  precisamos  investir  muito  em

segurança. O governo de Minas está investindo no projeto Olho Vivo, em Divinópolis,

com 27 câmeras, o que vai dar uma ajuda muito grande para nossa cidade, onde a

criminalidade tem aumentado. Estamos de olho, tentando minimizar esses problemas;

vamos aumentar o efetivo da Polícia Civil com mais Delegados, aumentar as viaturas

da Polícia Militar, ajustando a segurança pública. E, ouvindo esse pronunciamento, o

nosso momento é este mesmo, de trabalhar com foco na questão das drogas para

entrar em uma batalha contra elas. Senão, seremos tomados por elas. Infelizmente,

os nossos jovens estão partindo para esse mundo. Às vezes falta esporte, cultura de

qualidade na cidade,  e temos que buscar isso para trazer  esses jovens para  um

mundo melhor.
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Para finalizar,  quero dizer  que ontem tivemos a presença do ex-Conselheiro do

Tribunal de Contas, Toninho Andrada, na Amvi, em Divinópolis, com presença de 23

Prefeitos. Já lhe demos apoio na candidatura para a AMM, e tenho certeza de que

fará um ótimo trabalho, ajudando também os Prefeitos. V. Exa., que já foi Prefeito,

sabe da importância de se ter uma pessoa com conhecimento do Tribunal de Contas

em uma entidade tão importante. Gostaria também de dizer que estamos do seu lado

para ajudá-lo nessa batalha, que acredito será vitoriosa porque estamos todos juntos

em prol da nossa Minas Gerais. Este Estado está melhor, cresce cada vez mais e luta

sempre contra as drogas. Além disso, em primeiro lugar, tem tido a cultura, o esporte

e  a  segurança  pública  como  bandeiras.  Parabéns  pelo  discurso,  pelo

pronunciamento. Continue com esse trabalho fantástico e brilhante. V. Exa. é sempre

uma pessoa amável, companheira e guerreira nesta Assembleia. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte)  -  Muito obrigado,  Presidente José

Henrique. Eu estava em outra reunião e ouvi o pronunciamento de V. Exa. tratando da

segurança pública de nosso Estado. V. Exa. tem razão ao abordar esse tema tão

importante para todos nós.

A segurança  hoje  está  realmente  num  momento  muito  importante,  que  todos

querem  debater.  Deputado  Rômulo,  participei  de  uma  discussão  decorrente  da

iniciativa da Câmara Municipal na cidade de Inconfidentes, que é vizinha de minha

cidade, Ouro Fino. Lá estavam Vereadores de toda a região discutindo a segurança

pública  do  Município,  da  região.  Estavam  presentes  também  o  nosso  Delegado

Regional, a Polícia Militar e a sociedade.

Para encerrar,  gostaria também de falar  de outro fator importantíssimo, que é a

sociedade debatendo. Ela está procurando soluções em prol de segurança na escola,

na família e no seio da comunidade. Sem dúvida, há esse sentimento da sociedade

de não deixar essa responsabilidade a cargo somente da Polícia Militar e da Polícia

Civil.  A sociedade tem de interagir, e cabe a nós, parlamentares, também conduzir

sempre  essa  mensagem,  fazendo  com  que  a  sociedade  participe  principalmente

desse enfrentamento ao “crack”. V. Exa. lembrou muito bem que agora já temos uma

comissão  especial  para  buscar  soluções  para  essa  questão  que  assola  e  que

desgraça nossas famílias, nossos jovens e principalmente o povo de Minas Gerais.
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Parabéns por essa reflexão.

O Deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Deputado Rogério Correia, antes de V. Exa. iniciar,

poderia me conceder aparte?

O Deputado Rogério Correia* - Pois não, Deputada Maria Tereza.

A  Deputada  Maria  Tereza  Lara  (em  aparte)  -  Sr.  Presidente,  Deputado  José

Henrique,  demais  Deputadas  e  Deputados,  meu  grande  companheiro  Rogério

Correia, nosso Líder em 2012. Quero registrar nesta Casa a morte, o assassinato do

Cb. Ednaldo Barbosa, em Betim. Foi um acontecimento extremamente triste.

O Cabo vivia com muita ética e dedicava-se realmente à Polícia Militar. Tinha 40

anos, fazia o 6º período de Direito na PUC e foi assassinado num assalto que ocorreu

num  posto  de  gasolina.  Estamos  vendo  que  o  problema da  violência  está  grave

demais. Foi dito anteriormente, Deputado, que o governo federal só investe 13%, e o

estadual, 87%. Ora, é o que compete a cada ente federado. Vemos que, infelizmente,

os Municípios têm de arcar com grande parte desses recursos, com gasolina, aluguel

e muitas outras coisas. Acho que a situação é muito grave e não deve acontecer uma

disputa entre governos federal e estadual e vice-versa, mas, sim, a união de esforços

para  mudar  esse  quadro  no  Brasil,  que  é  muito  grave.  Hoje,  pela  Constituição,

compete  ao  governo  do  Estado  a  segurança.  Competem  ao  governo  federal  as

fronteiras, e ele realmente tem de responder por elas. Ele tem envidado esforços para

isso.

Então,  quero  dizer  que  já  conversamos  com  os  Deputados  da  Comissão  de

Segurança Pública, e o Deputado Sargento Rodrigues já apresentou requerimento

para que a Comissão faça uma visita à família dele. Estivemos presentes no velório,

dissemos que íamos trazer o caso para a Comissão de Segurança Pública e pedir

rigorosa apuração para que não aconteçam mais mortes.

Pelo que temos de informação, já encontraram os prováveis assassinos, então isso

tem de ser apurado. Não poderia, Deputado Rogério Correia, deixar de registrar nos

anais  desta  Casa  esse  fato  lamentável  e  de  dizer  que  realmente  temos  de  unir
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esforços porque não é possível mais tanta violência no nosso Estado, nas nossas

cidades.  As  três  esferas  do  poder  e  a  sociedade  civil  têm  de colaborar.  Cabe à

Assembleia cobrar atitudes imediatas e concretas. Obrigada.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputada Maria Tereza Lara. O Deputado

Paulo Guedes me solicitou aparte, mas, se ele me permitir, vou passar primeiramente

a palavra ao Deputado Jayro Lessa,  senão vão dizer que só concedo aparte aos

Deputados do PT. Faço questão de escutar o Deputado Jayro Lessa, cujas opiniões

são sempre muito pertinentes.

O Deputado Jayro  Lessa (em  aparte)  -  Quero  alertar  a  Assembleia  e  todos  os

Deputados de que está acontecendo uma coisa muito interessante no governo do

Estado. Uma pessoa da Ruralminas, o Thiago Cota - não sei exatamente qual é o

poder que ele tem naquela instituição, naquele órgão -, está ligando para todos os

Prefeitos  da  minha  região  e  das  regiões  de  diversos  Deputados  oferecendo

barraginhas,  máquinas,  equipamentos  e  poços  artesianos,  como  se  fosse  o

Governador. Não sei de onde vem essa autonomia. Não sei se é por causa do Danilo

ou se ele é amigo do Governador. Só sei que, se esta Casa não reagir a esse tipo de

pessoa no governo, nós, Deputados, teremos muitas dificuldades na reeleição.

Essa forma de o governo agir está derrotando a si próprio no próximo mandato. A

situação tem de melhorar, meus amigos, Governador Aécio, Governador Anastasia,

Governador Danilo,  Governador Alberto, pois esta Casa e os Deputados têm sido

bastante  desprestigiados.  Se  a  situação  continuar  como  está,  nós,  Deputados,

enfrentaremos  muitas  dificuldades  na  reeleição,  principalmente  por  causa  desses

elementos  que  estão  no  governo,  às  vezes  com  maior  poder  que  Deputados  e

Secretários. Muito obrigado, Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Jayro Lessa. É o que tenho dito

desde o início. O Deputado Sávio Souza Cruz fala isso sempre. O problema é que o

governo do Estado foi transformado no comitê do Aécio. Tudo é feito sob o interesse

da candidatura de Aécio Neves à Presidência da República, se um dia vier a ocorrer.

Assim,  o  governo  do  Estado  funciona  com  esse  único  objetivo.  Que  se  dane  a

organização  do  Estado;  que  se  dane  a  estratégia  de  Estado;  tudo  depende  dos

interesses do Senador Aécio Neves para, do ponto de vista eleitoral,  participar do
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pleito de 2014.

Infelizmente é isso. Está aqui um Deputado da base do governo testemunhando o

que  falamos  todos  os  dias  nesta  Casa.  “Governador  Anastasia,  tome  rédeas  do

governo. Isso virou um comitê do Aécio Neves. Ministério Público, Minas Gerais é

hoje  um  comitê  do  Aécio  Neves,  com  a  Andrea  Neves  liderando  recursos  de

propaganda e ainda controlando quem vem aqui fazer discurso e possui propaganda

excessiva no governo federal”.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, o Deputado

Jayro Lessa traz uma informação importante e quero ampliá-la. Há uma assessora do

Aécio no governo - foi sua assessora quando ele foi Deputado - que manda mais em

Minas que muitas pessoas. Sempre que há uma eleição de um consórcio, de uma

associação de Municípios, ela entra em cena para eleger o queridinho do Aécio. Foi

assim nas eleições da Amams.

Há duas semanas, montaram um verdadeiro comitê em Montes Claros. Ela e mais

cinco assessores do governo invadiram a Amams para ligar e ameaçar os Prefeitos.

Se  eles  votassem  no  Prefeito  de  Salinas  para  Presidente  do  Cisrun,  que  é  o

consórcio  do  Samu  na  regional,  ficariam  a  pão  e  água  no  governo  do  Estado.

Ameaçaram cada Prefeito.

Quero saber se o Governador Anastasia não vai reagir diante de um fato tão grave

cometido por essa Valéria Cordeiro, que usa o governo para ameaçar Prefeitos? Ela e

mais cinco assessores saem do horário de serviço, pois deveriam estar prestando

serviços aqui, no Palácio, e vão a Montes Claros gastar diárias e usar a Amams no

horário  de serviço,  a  fim de ameaçar Prefeitos  a votarem no candidato aliado ao

Palácio da Liberdade.

Portanto, Deputado Rogério Correia, faço essa denúncia. Há outros fatos e outras

falhas graves cometidas por essa Valéria Cordeiro. Se eu receber mais relatos de

novos Prefeitos falando desse tipo de intimidação, vamos entrar com um pedido para

que ela venha se explicar aqui, nesta Casa.

Não tive a oportunidade de apartear o João Leite, que fala em democracia, mas o

PSDB a utiliza apenas para si mesmo, porque sequer aparte ele concede quando

está na tribuna. Quero dizer, Rogério, que quando ele fala de propaganda, esquece-
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se de explicar os milhões e milhões investidos em campanhas com artistas globais,

como  a  Fernanda  Montenegro  e  tantos  outros,  que  aparecem  em  horário  nobre

vendendo gato por lebre, dizendo que a educação está muito bem, que tudo funciona

às mil  maravilhas em Minas,  quando,  na  verdade,  nem o piso dos professores é

respeitado neste Estado. Mais uma para o Deputado João Leite explicar aqui nesta

Casa.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Paulo Guedes. Vai ver essa

Valéria foi indicada pelo Aécio Neves, porque tudo funciona para o seu interesse na

Presidência, até as indicações, como a do sobrinha do Cachoeira. O Estado funciona

como comitê eleitoral do Aécio. Na Ruralminas, pode saber, Deputado Jayro Lessa,

há interesse do Senador Aécio Neves. Os Deputados que se danem, o Estado que se

dane.

Quero  ser  solidário  ao  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  porque,  no  seu  lugar,  eu

cobraria  direitos  autorais.  Na segunda-feira,  o  Senador  Aécio  Neves escreveu na

“Folha  de  S.Paulo”  reclamando que  existe  o  Brasil  real  e  o  Brasil  da  pirotecnia,

imitando V. Exa., que sempre diz que existe a Minas real e a Minas da fantasia. O

Senador  Aécio  Neves  esqueceu-se  da  sua  irmã  Andrea  Neves,  a  dama  de

R$2.000.000.000,00, e foi lá reclamar das propagandas do governo federal, plagiando

o Deputado Sávio Souza Cruz. Sou testemunha de que essa expressão “Minas real e

Minas da fantasia” é do Sávio. O Deputado Gilberto sabe disso. O Aécio escreveu

igualzinho na “Folha de S.Paulo”. Como tudo o que é falado aqui fica aqui porque ele

proíbe ser publicado lá fora, o que ele diz parece inédito. Ele se utiliza da censura

para dizer-se inédito, algo que não é. Para quem imitou Juscelino Kubitschek 50 anos

depois, ao fazer uma Brasilinha, é evidente que é um plagiador. Então, até isso temos

de  escutar.  Escutar  Deputados  da  base  do  Aécio  reclamarem  que  há  muita

propaganda do governo federal é realmente hilariante. Concedo aparte ao Deputado

Sávio Souza Cruz.

O  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  (em  aparte)*  -  Serei  breve,  agradecendo  a

solidariedade manifestada por V. Exa., de certa forma generalizada nas redes sociais,

que identificaram esse plágio, essa transposição do cenário mineiro, como se fosse

um quadro nacional. É aquela história: essa fábula fala de ti, Senador, essa história é
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sua, esses atores são seus, esse cenário é Minas Gerais. Para mostrar um pouco

desse  paradoxo,  dessa  esquizofrenia  brasileira,  ouvindo  o  rádio,  soube  de  uma

notícia que evidencia uma fratura exposta, o tal choque de gestão. Uma pessoa em

Belo Horizonte, Capital do Estado, falece dentro de casa, e demoram mais de 24

horas para retirar o corpo, porque havia apenas um rabecão disponível na Região

Metropolitana. Rabecão? Corta! Para que rabecão para transportar preso, defunto de

gente pobre? Tem de haver dinheiro para a propaganda. Nela, o Milton Gonçalves

acolhe as crianças e fala que a educação está uma beleza, assim como a Fernanda

Montenegro, a Débora Falabella, enfim, o “cast” global. Mostram aquilo que querem,

ou seja, a Minas da fantasia, a Minas paradisíaca, o oásis.

Na Minas real é defunto dentro de casa por 24 horas, um desrespeito absoluto à

família e à pessoa humana. É a Minas onde o professor não tem carreira, ganha uma

miséria, não pode ter merenda escolar e tem turma multisseriada. Único Estado do

Sudeste onde a segurança piora, pois tem altos índices de criminalidade e ainda põe,

sobre os ombros dos Prefeitos do interior, aquilo que é sua função: transporte escolar

do  ensino  médio,  combustível  das  viaturas  policiais  e  troca  de  pneus.  Se  os

Municípios não fizerem isso, ficarão sem.

Recentemente  a  Secretaria  de  Defesa  Social  criou  um  “slogan”  imitando  o  do

Ministério da Saúde, que diz: “Bebida - use com moderação”. Agora é a mesma coisa

com o Delegado, por meio da Secretaria de Defesa Social: “Delegado de Polícia - use

com  moderação”.  Nos  Municípios  de  Minas,  há  Delegado apenas  em  um dia  na

semana, sendo que, em alguns lugares, de 15 em 15 dias. Não tem Delegado, não

tem Promotor,  não tem Defensor  Público,  não tem Juiz,  não tem nada,  mas tem

propaganda, porque o único projeto é a campanha do Senador, que ainda vai usar o

cenário de Minas como se nacional fosse.

Deputado Rogério Correia, agradeço o aparte e peço desculpas por tomar o seu

tempo.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Sávio Souza Cruz. Não deixe

de entrar na Justiça para requerer seus direitos autorais, Deputado, pois o Senador

também gosta de subtrair suas ideias.

Sr. Presidente, não será possível abordar um assunto, mas rapidamente gostaria de
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pelo menos anunciá-lo.  A MG-050 cobra um dos pedágios mais caros do País. O

valor é de R$4,10 para cada ponto para carro de passeio. Na MG-050, não houve a

duplicação. Só foram duplicados até agora menos de 20km em um trecho de 372km.

Aquilo é uma vergonha nacional. Cobra-se o pedágio mais caro do País nessa tal de

PPP, a parceria público-privada. Essa MG-050 é uma vergonha.

Deputadas e Deputados, queria apenas anunciar aos Deputados que o governo do

Rio Grande do Sul teve uma excelente iniciativa. Na verdade, cobrarei essa iniciativa

aqui também. O Governador Tarso Genro não renovou as concessões para empresas

que  cobravam  muito  ou  que  não  respeitaram  o  acordo  feito  de  concessão  das

rodovias. É o caso da MG-050. Ele simplesmente cortou a renovação dos contratos,

ou seja, não fez a renovação. Sabe qual foi o anúncio que o Governador Tarso fez no

Rio  Grande do Sul  agora?  Uma queda nos pedágios  de  25% para  os  carros  de

passeio e de 30% a 40% de diminuição dos pedágios para caminhões. Ora, a MG-

050 tem um dos pedágios mais caros do País, sendo que o serviço prestado nem se

assemelha  àquilo  que  foi  acordado.  Diante  dessa  situação,  estamos  exigindo  do

governo Anastasia e do Ministério Público - alô, Ministério Público! - que paralisem

esse pedágio absurdo, esse verdadeiro assalto na MG-050.

Portanto peço aos Deputados e às Deputadas um apoio em relação a isso. Gostaria

de passar a palavra ao nosso querido Deputado Fabiano Tolentino.

O Deputado Fabiano Tolentino (em aparte) - Um aparte rápido, Deputado Rogério

Correia.  Trafego todos os  dias  na  MG-050.  Venho de Divinópolis  e volto para  lá,

percebendo que realmente a situação das estradas está um caos. Está precisando de

obras, apesar de algumas já estarem iniciadas, como a terceira faixa e a construção

de uma ponte, fruto de uma audiência que fizemos nesta Assembleia para cobrar

essas  obras.  No  entanto  precisamos  urgentemente  duplicar  essas  estradas  até

Divinópolis. Pelo menos o Governador já sinaliza para isso. Acho que é o mínimo a

ser feito.  Realmente as obras estão atrasadas, e estamos aqui para debater isso.

Deputado,  nesse  lado  não  há  bandeira  partidária.  Estamos  falando  de  vidas,  de

estradas, de um pedágio que é caro, por essa razão o benefício tem de ser bom. Na

verdade nós, que estamos ali na região Centro-Oeste, hoje estamos ficando só com o

custo, mas também temos de ter o benefício. A estrada, para ser “pedagiada”, tem de



688
____________________________________________________________________________

ser boa, tem de ser recapeada, pintada, digna daquilo que estamos pagando, e o seu

asfalto tem de ser bom. Hoje pagamos caro e não temos as condições para trafegar

bem, o que resulta em muitos acidentes. As condições são ruins nas estradas, não há

possibilidade de ultrapassar os veículos, não há terceira faixa; então, há muito o que

fazer.

Portanto,  temos  realmente  que  trabalhar.  Acredito  na  união  desta  Casa  para

trabalharmos em prol da MG-050, porque a queremos boa e com segurança. Uma

estrada duplicada é o que nós e os mineiros merecemos.

Parabéns pelo pronunciamento, Deputado Rogério Correia. Nesse caso não existe

situação nem oposição, e sim o bem, um benefício para Minas Gerais, que são as

nossas estradas boas.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado.

Sr.  Presidente,  preciso de apenas 30 segundos para deixar  aqui  uma proposta.

Gostaria  de  dizer  ao  Deputado  Fabiano  Tolentino  que  sugerisse  ao  Deputado

Adalclever  Lopes,  Presidente  da  Comissão de Transporte,  Comunicação e  Obras

Públicas, que fóssemos até o Rio Grande do Sul, onde o Governador Tarso Genro

criou a empresa gaúcha de rodovia.

Ele fez um estudo e, com essa empresa, cortou os pedágios onde não havia sido

terminada a  concessão ou não haviam sido  respeitados  os termos da concessão

feita. A partir daí, repito, ele está anunciando uma diminuição dos pedágios de 25% -

um  quarto  -  para  carros  de  passeios  e  de  até  40%  para  caminhões,  com  essa

empresa gaúcha.

O Deputado Fabiano Tolentino (em aparte) - Finalizando, o Deputado Ivair Nogueira

está convidando: provavelmente no final deste mês andaremos por todo o trecho da

MG-050. Começaremos próximo a São Paulo e chegaremos a Belo Horizonte, até

para saber como está a situação “in loco”. Acho que este é o trabalho desta Casa:

realmente ver qual é o problema e promover melhora.

O Deputado  Rogério  Correia*  -  É  o  Deputado Ivair  Nogueira.  Era  o  Adalclever

Lopes, não é? Desculpe-me, Deputado Ivair  Nogueira.  E que possamos ir  ao Rio

Grande do Sul ver qual é o exemplo seguido lá, porque aqui só se fala que há um

exemplo a ser seguido, que são as PPP's. Deu errado, não é? Se uma PPP cobra
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R$4,10 e não duplica, algo deu errado. Em vez de fazer a duplicação por meio de

PPP, vamos ver o exemplo gaúcho, que tem realmente dado certo em relação aos

pedágios, que têm diminuído o preço.

Deixo essa sugestão para que nossa Casa Legislativa vá atrás dos bons exemplos

que vemos pelo Brasil. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

A Presidência vai ler decisão da Mesa (- Lê):

DECISÃO DA MESA

- A decisão da Mesa foi publicada na edição anterior.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  46/2013,  do

Deputado Cabo Júlio e outros, que altera o art. 142 da Constituição do Estado. Pelo

BTR:  efetivos  -  Deputados  Sebastião  Costa  e  João  Leite;  suplentes  -  Deputados

Dalmo Ribeiro Silva e Lafayette de Andrada; pelo BAM: efetivos - Deputados Anselmo

José Domingos e Romel Anízio; suplentes - Deputada Rosângela Reis e Deputado

Duílio de Castro; pelo PT: efetivo - Deputada Maria Tereza Lara; suplente - Deputado

Durval Ângelo. Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  4.348/2013,  da

Comissão de Direitos Humanos, 4.349 a 4.354/2013, da Comissão de Transporte, e
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4.355 a 4.357/2013, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do

art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Educação - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária,

em  6/3/2013,  dos  Requerimentos  nºs  4.162/2012,  da  Comissão  de  Participação

Popular,  4.203 e 4.206/2013,  do  Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  e 4.259/2013,  do

Deputado Bosco; de Política Agropecuária - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em

6/3/2013,  dos  Requerimentos  nºs  4.141/2012  e  4.207/2013,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro  Silva,  e  4.183/2012,  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel;  de  Transporte  -

aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 12/3/2013, do Requerimento nº 4.301/2013,

da  Comissão  de  Participação  Popular  (Ciente.  Publique-se.);  e  dos  Deputados

Lafayette de Andrada, Tiago Ulisses, Paulo Guedes e Sávio Souza Cruz, cujo teor foi

publicado na edição anterior.

Questões de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, comentava com o Deputado

Rogério  Correia,  e  o  telespectador  da  TV  Assembleia,  essa  TV  que  criamos,  é

testemunha disto, que, há oito meses, ocupei a tribuna para falar da vergonha da MG-

050.  O Deputado  Fabiano  Tolentino  chegava aqui  e  dizia  que  tínhamos  de fazer

alguma  coisa.  Acho  que  já  passou  da  hora  de  esta  Casa  fazer  alguma  coisa.

Compomos a Mesa, colocamos as ideias  aqui  no Plenário,  mas não temos como

segui-las.  Isso ocorre  também com V.  Exa.,  pois  ficamos um pouco limitados  em

função de participarmos da Mesa. O que vemos hoje é que aquela parceria privada-

privada-privada virou uma privada danada. Os empresários já exploraram o trecho, já

ganharam dinheiro e só ficam no papo-furado sobre o que vão fazer. Está na hora de

o Governador Anastasia bater a mão na mesa e dar um basta, dizer que não se cobra

mais pedágio. O Deputado Rogério Correia fez um levantamento, e há seis pedágios

no valor de R$4,10. O mineiro já não aguenta mais pagar esse valor, Sr. Presidente.

Dou  exemplos  aqui  de  outros  países  no  mundo  inteiro,  onde  o  governo  cede  a

concessão, o direito de fazer a estrada. Não podemos, Sr. Presidente, aguentar mais

este Brasil. Aqui o governo faz a estrada, entrega-a à iniciativa privada, que a explora
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para mantê-la. Não é para construir. Dei o exemplo de Barcelona até determinada

cidade. Se não se quiser pagar pedágio, pega-se uma outra estrada, que é pública e

boa. Caso queira uma estrada com velocidade maior, pega-se uma com quatro pistas

para ir e para voltar, com sinalização, enfim, uma estrada perfeita. Mas foi a iniciativa

privada que fez a estrada, e não o governo. Ela explora 20, 50 anos, ou o resto da

vida. A empresa vai mantê-la, porque foi ela que a fez. Não podemos aguentar mais o

que está acontecendo em Minas Gerais. Não podemos aguentar mais, por exemplo, a

motocicleta  pagar  pedágio.  Podem  dizer  que  se  trata  de  veículo  também,  mas

somente em Minas Gerais a motocicleta está pagando o pedágio. Há cidades com o

pedágio no meio. Às vezes, um rapaz economizou para pagar a prestação da moto e,

em vez de ir de ônibus, paga a motocicleta, mas a prestação está ficando o mesmo

preço  do  pedágio.  Não  podemos  aceitar  isso  mais.  O  que  o  Deputado  Rogério

Correia está dizendo hoje, já o dissemos há oito, nove meses. A Casa ficou de tomar

uma  providência.  Mas  o  que  estamos  vendo  é  que  o  governo  de  Minas,

independentemente  do  partido  a  que  pertença,  não  toma providência.  Aquilo,  Sr.

Presidente, é uma vergonha e uma maldade com os moradores das cidades daquela

região. O pior é que as estradas estão esburacadas. Aliás, para falar especificamente

da  MG-050,  a  estrada  está  esburacada;  a  estrada  está  uma  vergonha,  sem

acostamento, sem sinalização, sem pintura e sem segurança. Ainda assim, paga-se

caro para trafegar nela, pois há seis pedágios. É uma falta de vergonha! Dá vontade

de colocar uma bomba ali para que o governo tome alguma providência. Se o que

está  acontecendo  em  Itaúna  e  Divinópolis  estivesse  acontecendo  em  Itabirito,

certamente eu já teria feito um protesto de três ou quatro dias; teria colocado uma

dinamite no meio da estrada para que o governo tomasse vergonha na cara, porque o

povo não ia continuar pagando. Não estou incitando a violência, mas a população não

pode,  Sr.  Presidente,  continuar  sofrendo  com  a  MG-050  como  está.  Mas  o  que

acontece é que eles só falam... O Deputado Rogério Correia se referiu hoje a uma

nova dinâmica a ser usada no Sul do País. Então, vamos ao Rio Grande do Sul,

vamos conversar... Mas, faço um apelo: autorizem a construção de estradas, deixem

a iniciativa privada fazê-las e explorá-las. O que não pode é que o governo faça as

estradas e as dê de mão beijada para os empresários. Mas, repito, a MG-050 está
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uma vergonha,  e  o  governo  e  esta  Casa  têm  de tomar  providências.  Se  não,  o

Ministério Público vai ter de agir. Volto àquele ponto: se a Assembleia nem o governo

tomam providências, o Ministério Público corrige. Obrigado.

O Deputado Rogério Correia - Como tive pouco tempo, em função dos apartes que

me fizeram,  acabei  não  completando  as  minhas  ideias.  Portanto,  aproveitando  a

ajuda do Deputado Alencar da Silveira Jr., queria me aprofundar um pouco no tema.

Em alguns Estados brasileiros, a norma foi fazer o controle das rodovias por meio de

parcerias público-privadas ou de concessões; assim, os pedágios se proliferam. Em

dois Estados, isso aconteceu em demasia: em São Paulo, que tem pedágio por onde

andamos,  e  no  Rio  Grande  do  Sul.  Nesses  dois,  evidentemente  também  por

orientação política e ideológica por parte de Governadores que veem nas PPPs e

concessões não uma exceção, mas um modelo a ser aplicado, no ordenamento do

que chamamos de modelo neoliberal, foi se firmando a cobrança dos pedágios nas

rodovias. Isso se tornou inviável. No Rio Grande do Sul, por onde anda, o gaúcho

paga um pedágio caro. É inviável. O mesmo acontece em São Paulo - os pedágios

são extremamente caros -, e um dia isso vai ter de terminar. Em Minas, temos um

exemplo, que é a MG-050, que nos leva a desistir de ter outro. Ou seja, precisamos

mirar esse exemplo para não termos outro. A MG-050 estava toda esburacada até há

pouco.  Agora,  taparam os buracos,  mas o certo e o que foi  decidido à época do

acordo é que ela seria duplicada em uma extensão de 372km. Estamos longe disso, e

duvido que seja feito. Essa estrada não vai ser duplicada pela empresa que ganhou a

concessão. Não vai. Não o fizeram até hoje porque não têm recursos e já gastaram o

recurso do pedágio que cobraram dos carros que passaram por ali, ao longo de todos

esses anos.  Ou seja,  eles  simplesmente não vão duplicá-la.  Até hoje,  duplicaram

somente 20km da MG-050. Isso mostra que essa PPP foi um engodo. Aliás, temos de

saber de quem é essa empresa, como foi feita a licitação e a quem ela interessou. Já

solicitei essas informações ao Ministério Público, mas, em Minas Gerais, quando se

trata do governo do Estado ou de algo feito pelo ex-Governador Aécio Neves, as

coisas simplesmente não andam ou não são investigadas como deveriam. Esse é um

caso a que o Ministério Público deveria dar atenção especial. Quem ganhou essa

concessão?  Como  foi  feito  o  processo  de  licitação?  Por  que  a  estrada  não  foi
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duplicada? O próprio Ministério Público já deveria ter entrado com uma ação pedindo

para sustar o processo, Deputado Gilberto Abramo, que o governo do Estado assinou

com essas empresas que ganharam a concessão. Deveria ter sustado ou revogado

esse decreto e retirado a rodovia dessa concessionária, dessa empresa que ganhou,

sei lá ligada a quem. Sei que foi também na época, para variar, do Senador Aécio

Neves. No Rio Grande do Sul,  cansado com isso,  o que o governo fez? Era um

compromisso  de  programa.  Ele  criou  a  empresa  gaúcha  de  rodovia,  um  órgão

público,  com  controle  social  e  responsável  pela  administração  dos  pedágios

comunitários. Então, o Estado vai tomar conta por meio de pedágios comunitários,

com preços muito menores. Agora haverá uma redução de 25% a 40%, conforme

seja  carro  de  passeio  ou  caminhão.  É  uma  redução,  portanto,  grande.  E  essa

empresa é que cuidará disso, em vez de repassar para uma empresa privada através

de  PPP,  que  virou  uma onda,  igual  ao  Mineirão  e  outros  casos  em  que lucram,

lucram. Aumentam-se os preços e alguém sai com muito lucro; certamente não é

povo. Essa onda precisa acabar. Esse exemplo em Minas precisa ser seguido. Deixo

uma sugestão ao Governador  Anastasia  de  estudar  a  possibilidade de criar  uma

empresa mineira de rodovia e, por meio dela, do quadro que se tem, estabelecer se

vai  ou  não  fazer  o  sistema de  cobrança  de  pedágio  onde  for  preciso,  a  preços

baratos, que sustentem essas rodovias, em vez de pensar em fazer as PPPs. É uma

grande ideia do Governador Tarso Genro. Ele é do PT, mas eu não estou dizendo isso

porque ele é do PT, mas porque é evidente que esse tipo de concessão que estamos

vendo nas rodovias não funciona. Fica muito caro, não cumprem o acordo; o povo

paga e há uma reclamação generalizada. Isso precisa ter controle social. Creio que a

criação de uma empresa aqui seria o mais correto. Essa é a sugestão que deixo para

o Governador Anastasia, em vez de pensar em PPP. Pense menos na campanha do

Aécio e mais no povo mineiro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, solicito

o encerramento da reunião, de plano, por ausência de quórum.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 13, às 14 horas, com a seguinte ordem
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do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 5/3/2013

Às  16h12min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Gustavo Perrella e Antônio Carlos Arantes, membros da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente “ad hoc”, Deputada

Ana Maria Resende, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida

por se tratar da primeira reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião

se  destina  a  eleger  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente.  A  seguir,  determina  a

distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado

Antônio Carlos Arantes para atuar como escrutinador. Feita a votação e a contagem

dos votos, o escrutinador anuncia que foram registradas três cédulas de votação e

que os Deputados Gustavo Perrella e Braulio Braz obtiveram três votos cada um para

Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Ato contínuo, a Presidente “ad hoc”,

Deputada Ana Maria Resende, faz a proclamação dos eleitos, declara empossado

como  Presidente  o  Deputado  Gustavo  Perrella  e  passa-lhe  a  Presidência.  O

Presidente determina que as reuniões ordinárias se realizarão nas terças-feiras, às

14h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Gustavo Perrella, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Elismar Prado.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/3/2013

Às 16h39min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio  Souza

Cruz,  Bosco  e  Lafayette  de  Andrada,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente,  também,  o  Deputado  Adalclever  Lopes.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em virtude da
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aprovação de requerimento do Deputado Bosco, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da Comissão

presentes.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Estado de Casa Civil e de

Relações  Institucionais,  encaminhando  resposta  ao  Ofício  nº  1.425/2012/SGM,

referente  a  suposta  denúncia  em  desfavor  da  Mineradora  Ferrous,  durante  a

construção e implantação do mineroduto que liga o Município mineiro de Congonhas

ao Município de Presidente Kennedy, no Espírito Santo; dos Srs. Wellington Andrade,

do Município de Rio Doce, fazendo denúncia quanto ao tratamento da água nessa

cidade;  e  Fernando  César  Silva,  da  Associação  dos  Agricultores  Familiares  do

Município  de  Frutal,  denunciando  a  Cemig  por  deixar  a  comunidade  rural  dessa

cidade sem energia por cerca de 15 horas, no dia 11/2/2013, e por cerca de 30 horas,

no dia 24/2/2013;  e de correspondência do Sr.  Emerson Fernandes Daniel  Junior,

Diretor-Geral do Departamento Nacional  de Obras Contra as Secas,  publicado no

“Diário  do  Legislativo”  em  5/2/2013.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Nesta fase, é

adiada a votação, a requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, dos seguintes

requerimentos  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel  (3),  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Presidente  da  Cemig  pedido  de  informações  sobre  o  Plano  de

Redução  de  Despesas,  no  tocante  à  possível  dispensa  de  trabalhadores;  seja

encaminhada  à  Comissão  de  Minas  e  Energia  cópia  do  Plano  de  Redução  de

Despesas por meio de ajuste de pessoal,  consoante matéria jornalistica publicada

nos jornais “Estado de Minas”, “O Tempo” e “Hoje em Dia” no dia 20/11/2012, além da

lista dos acidentes de trabalho dos últimos três anos ocorridos com os trabalhadores

terceirizados;  seja  encaminhada aos  Deputados  Federais  e Senadores por  Minas

Gerais cópia das Propostas de Emenda à Medida Provisória nº 579/2012 e pedido de

providências  para  que  os  parlamentares  apresentem  emendas  em  momento

oportuno; e seja encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de providências para

que a instituição reabra as negociações com o Sindieletro e o Sindsul no que se

refere ao acordo coletivo de trabalho. O Presidente recebe, para posterior apreciação,
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requerimentos dos Deputados Rogério Correia em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública da Comissão de Minas e Energia para debater a renovação de

concessão de exploração de nióbio para  a Companhia Brasileira  de  Metalurgia  e

Mineração,  no  Município  de  Araxá;  Duarte  Bechir  em  que  solicita  seja  realizada

reunião  de  audiência  pública  da  Comissão  de  Minas  e  Energia,  conjunta  com  a

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização,  para debater os reflexos das

Resoluções  nºs  414/2010  e  480/2012,  da  ANEEL;  Celinho  do  Sinttrocel  em  que

solicita seja realizada reunião de audiência pública da Comissão de Minas e Energia

para debater  o novo marco regulatório  do  setor  mineral,  anunciado pelo Governo

Federal; Gilberto Abramo em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para  debater  a  construção  de  barragem  de  rejeito  de  mineração  da  MMX  no

Município de Itatiaiuçu, que afetará o abastecimento de água potável da cidade de

Itaúna; Célio Moreira em que solicita seja realizada reunião de audiência pública da

Comissão de Minas e Energia para debater a atividade de garimpo na região central

de Minas; e Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja encaminhado ao Presidente da

Companhia Energética do Estado de Minas Gerais - Cemig - pedido de providências

para que seja dada especial atenção ao fornecimento de energia no Município de

Jacutinga, que tem trazido à população e aos comerciantes prejuízos em decorrência

das frequentes interrupções e desligamentos de curta duração. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Sávio  Souza  Cruz,  Presidente  -  Tiago  Ulisses  -  Juarez  Távora  -  Lafayette  de

Andrada - Bosco.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/3/2013

Às 10h37min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Elismar Prado, Luiz Henrique e Glaycon Franco (substituindo o Deputado

Carlos  Mosconi,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Elismar  Prado,



697
____________________________________________________________________________

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Glaycon Franco,  dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  a  qual  é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofício acompanhado de placa oferecida pelo Sr. Domingos Xavier em homenagem a

esta Comissão pelo empenho na defesa de retirada de antenas de telefonia móvel no

entorno  da  capela  do  Padre  Bento,  patrimônio  histórico  do  Município  de  Dom

Joaquim; "e-mail" do Sr. Paulo indagando o motivo pelo qual esta Casa não ouviu os

Municípios  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  93/2011,  de  autoria  do  Deputado  Sargento

Rodrigues, que dispõe sobre o inventário do patrimônio cultural do Estado; do Sr.

Amilcar Martins Filho, Diretor do Instituto Cultural Amilcar Martins, e do Sr. Júlio César

dos Santos Esteves, Secretário de Estado da Casa Civil, em exercício, publicadas no

“Diário do Legislativo” de 21 e 22/12/2012, respectivamente. A seguir, o Presidente

recebe  abaixo-assinado  de  produtores  culturais  solicitando  o  fim  dos  20%  de

contrapartida na Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais. Passa-se à 2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.485/2012, que recebeu parecer por

sua  aprovação.  Submetidos  a  votação,  cada um  por  sua vez,  são  aprovados  os

Requerimentos  nºs  4.052,  4.054,  4.068,  4.140 e  4.182/2012;  4.202,  4.220,  4.242,

4.260 e 4.262/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada

um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos  Deputados  Arlen  Santiago,

Elismar  Prado  e  da  Deputada  Luzia  Ferreira  em  que  solicitam  seja  realizada

audiência  pública  da  Comissão  de  Cultura  para  debater  o  Projeto  de  Lei  nº

1.631/2011,  que altera  dispositivos  da  Lei  nº  15.975,  de  2006,  que  cria  o  Fundo

Estadual de Cultura - FEC - e dá outras providências; Dalmo Ribeiro Silva em que

solicita  seja  realizada  audiência  pública  da  Comissão  de  Cultura  para  debater  o

benefício social do vale-cultura, no âmbito do Programa de Cultura do Trabalhador,

criado pela Lei nº 12.761, de 2012, o qual possibilitará aos trabalhadores com renda
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de até cinco salários mínimos acesso a produtos e serviços culturais. Cumprida a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Elismar Prado, Presidente - Carlos Mosconi - Tiago Ulisses - Luiz Henrique.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.962/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Corpo Evangélico Salmo de Davi - Assocesd -, com

sede no Município de Itajubá.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  16/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.962/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Corpo Evangélico Salmo de Davi - Assocesd -, com sede no Município de

Itajubá.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição (alterado  em  26/11/2012),  o



699
____________________________________________________________________________

parágrafo único do art. 34 determina que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  de  caráter  filantrópico,  com

personalidade jurídica, sede e atividades no Estado; e o art. 35 veda a remuneração

de seus Diretores e Conselheiros.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.962/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique - Gustavo Perrella - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.098/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

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

declarar  de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal  de Saúde das Vertentes -

Cisalv -, com sede no Município de Ressaquinha.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  20/4/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.098/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Consórcio Intermunicipal de Saúde das Vertentes - Cisalv -, com sede no Município

de Ressaquinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo
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exercício de suas funções.

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  (alterado  em  10/9/2012)

determina, no art. 21, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados,

instituidores, benfeitores e equivalentes não serão remuneradas; e, no art. 30, que, na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  outro

consórcio intermunicipal de saúde do Estado, de fins não econômicos.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  matéria,  apresentamos,  ao  final  deste

parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a finalidade

de  adequar  a  denominação  da  entidade  ao  previsto  no  art.  4º  de  seu  estatuto

(alterado em 10/8/2009).

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.098/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde

Alto das Vertentes - Cisalv -, com sede no Município de Ressaquinha.”.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo Perrella - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.172/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a entidade Sete Estrelas Kairós,  com sede no Município de Três

Marias.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  24/5/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.



701
____________________________________________________________________________

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.172/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Sete Estrelas Kairós, com sede no Município de Três Marias.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  (alterado  em  17/9/2012)

determina, no art. 33, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, associados,

instituidores, benfeitores e equivalentes não serão remuneradas; e, no art. 43, que, na

hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  à

Comunidade de Vida e Aliança Kairós, entidade que tem como objetivo o acolhimento

de crianças e adolescentes em situação de risco social.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.172/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Luiz Henrique, relator - Gustavo Perrella - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.511/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Inácio  Franco,  o projeto  de  lei  em epígrafe  visa  dar  a

denominação de Hebe Maria Reis ao trecho da Rodovia MG-423 que liga o Município

de Papagaios ao entroncamento da BR-352, no Município de Pitangui.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/10/2012 e distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.
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Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Na  reunião  de  6/11/2012,  o  relator  solicitou  fosse  a  proposição  baixada  em

diligência à Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, a fim de

que ela enviasse a esta Casa informações sobre o trecho a ser denominado.

De posse da resposta, passamos à análise da matéria.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.511/2012 tem por escopo dar a denominação ao trecho da

Rodovia MG-423 que liga o Município de Papagaios ao entroncamento da BR-352, no

Município de Pitangui.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que são reguladas pelo Município, por sua vez, estão

previstas no art. 30, que lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos

de interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades.

A regra básica para delimitar a competência do Estado membro está consagrada no

§ 1° do art.  25  da  Carta  Magna,  que lhe faculta  tratar  das matérias  que não se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz desses dispositivos, a denominação de próprios públicos não constitui assunto

de competência privativa da União ou do Município, podendo ser objeto de disciplina

jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa,  foi  editada a Lei  n°  13.408,  de 1999,  que,  além de

atribuir  ao Legislativo  a competência de dispor  sobre a matéria,  determina que a

escolha recairá em nome de pessoa falecida que tenha prestado relevantes serviços

à coletividade, em evento de valor histórico, efeméride, acidente geográfico ou outras

referências às tradições históricas e culturais do Estado.

Além disso, a Constituição mineira não inseriu o assunto no domínio da iniciativa

reservada à Mesa da Assembleia e aos titulares dos Poderes Executivo e Judiciário,

do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo adequada a apresentação do
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projeto por membro deste Parlamento.

Por  fim,  cabe informar  que,  em resposta à diligência solicitada,  a Secretaria  de

Estado  de  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais  enviou  a  Nota  Técnica  de

14/12/2012, do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG -, por meio da qual se manifesta favoravelmente à pretensão da proposição

em análise.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 3.511/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella, relatora - Luiz Henrique - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.550/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duilio de Castro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Comunitária do Produtor Rural da Comunidade de

Córrego Fundo, com sede no Município de Casa Grande.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.550/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária do Produtor Rural da Comunidade de Córrego Fundo, com

sede no Município de Casa Grande.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 28, § 1º, e 45,

que as atividades de seus Diretores e Conselheiros fiscais não serão remuneradas; e,

no  art.  44,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a  entidade congênere,  legalmente constituída  e registrada no Conselho

Nacional  de  Assistência  Social,  para  ser  aplicada  nas  mesmas  finalidades  da

associação dissolvida.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  matéria,  apresentamos,  ao  final  deste

parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a finalidade

de adequar a sua denominação ao previsto no art. 1º de seu estatuto constitutivo.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.550/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  e  do

Produtor Rural da Comunidade de Córrego Fundo, com sede no Município de Casa

Grande. “.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Luiz Henrique, relator - Gustavo Perrella - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.589/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria  do  Deputado Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Yochanan, com sede

no Município de São João del-Rei.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.589/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  Yochanan,  com sede no Município de  São João del-Rei.  Trata-se de

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo

coordenar escolas, cursos livres e entidades educacionais ou assistenciais voltadas

para o desenvolvimento humano.

Fundamentada nos princípios da antroposofia, a instituição promove a educação, a

cultura, o lazer e a saúde; administra hortas medicinais e orienta a elaboração de

medicamentos  antroposóficos,  homeopáticos  e  fitoterápicos;  incentiva  o

desenvolvimento  e  a  divulgação  da  agricultura  biodinâmica;  edita  publicações  e

realiza eventos nas áreas de educação, saúde, cultura, lazer,  arte e agricultura; e

presta assistência social.

Tendo em vista o relevante trabalho desenvolvido pela Associação em favor dos

menos favorecidos de São João del-Rei, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.589/2012 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Pompílio Canavez, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.610/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Amigos da Lapinha de Santana do Riacho, com

sede no Município de Santana do Riacho.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  6/12/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Municipais e Regionalização.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.610/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Amigos da Lapinha de Santana do Riacho, com sede no Município de

Santana do Riacho.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que,  no estatuto constitutivo da instituição,  o  art.  26  determina que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere ou assistencial;  e a alínea “a” do art. 27 veda a remuneração de seus

dirigentes.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.610/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Luiz Henrique, relator - Gustavo Perrella - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.636/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Neider  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Juatubense Escola de

Futebol, com sede no Município de Juatuba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.
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Cabe agora a este órgão colegiado deliberar conclusivamente sobre a proposição,

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.636/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva Juatubense Escola de Futebol, com sede no Município de Juatuba, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a difusão da

prática desportiva, especialmente do futebol.

Com esse propósito, a instituição orienta sobre as regras do jogo e as técnicas de

aprendizagem  e  participa  de  competições  esportivas,  sempre  zelando  pelo

cumprimento da legislação desportiva vigente.

Além  disso,  promove  a  proteção  do  meio  ambiente  e  do  patrimônio  artístico,

histórico, turístico e paisagístico; defende os direitos do consumidor e o acesso de

todos  aos  bens  socioculturais  necessários  ao  desenvolvimento  humano;  luta  pela

universalidade e pela qualidade da atenção à criança e pela proteção da família.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pela Associação Esportiva

Juatubense Escola de Futebol, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.636/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.655/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar  de  utilidade  pública  a  entidade  Projeto  Social  Regular,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/12/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.655/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

entidade Projeto Social Regular, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os §§ 1º e 9º do art. 9º veda a

remuneração de seus Diretores, Conselheiros, associados, instituidores, benfeitores

ou qualquer outro integrante; e o § 2º do art. 23 determina que, na hipótese de sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,

legalmente constituída e com registro no Conselho Municipal de Assistência Social,

ou a entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, com a finalidade de adequar o nome da entidade

ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.655/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se,  no  art.  1º,  a  expressão  “Projeto  Social  Regular”  pela  expressão

“Projeto Social Batista Regular”.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Luiz Henrique, relator - Gustavo Perrella - Dalmo

Ribeiro Silva.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.657/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Distrito

do Glória de Cataguases, com sede no Município de Cataguases.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/12/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.657/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Distrito do Glória de Cataguases, com

sede no Município de Cataguases.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o parágrafo único do art.  21

veda  a  remuneração  de  seus  Diretores,  Conselheiros  e  associados;  e  o  art.  25

determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  entidade  congênere,  juridicamente  constituída  e  com  registro  no

Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.657/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.
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Sebastião Costa, Presidente e relator - Gustavo Perrella - Luiz Henrique - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.662/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Bosco,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  declarar  de

utilidade pública a Associação Comunitária dos Produtores da Fazenda Nova Bom

Jardim - ACNBJ -, com sede no Município de Tapira.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/12/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.662/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Comunitária dos Produtores da Fazenda Nova Bom Jardim - ACNBJ -,

com sede no Município de Tapira.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, os arts. 4º, 19, § 4º, e 42 vedam

a remuneração de seus  Diretores  e  Conselheiros;  e  o  art.  39  determina que,  na

hipótese de sua dissolução,  o  patrimônio remanescente  será  destinado a  pessoa

jurídica congênere.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.662/2012 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Gustavo Perrella,  relator  -  Luiz Henrique - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.663/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Lions Clube de Brasilândia Cyro Gois, com sede no Município de

Brasilândia de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/12/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.663/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Lions  Clube  de Brasilândia  Cyro  Gois,  com sede no  Município  de  Brasilândia  de

Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 51 veda a remuneração de

seus Diretores; e o parágrafo único do art. 74 determina que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.663/2012 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Luiz Henrique, relator - Gustavo Perrella - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.671/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ulysses Gomes, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  dos  Moradores  do  Bairro  Batinga,  com  sede  no

Município de Monte Sião.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/12/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.671/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores do Bairro Batinga, com sede no Município de Monte Sião.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  14,  que as

atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  instituidores  e  associados  não  serão

remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de quaisquer lucros, gratificações,

bonificações  ou  vantagens;  e,  no  art.  39,  que,  na  hipótese de  sua dissolução,  o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade

jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
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Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.671/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Gustavo Perrella - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.680/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  João  Leite,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade pública a Associação Juventude Viva.Org de Minas Gerais,  com sede no

Município de Contagem.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/12/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.680/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Juventude  Viva.Org  de  Minas  Gerais,  com  sede  no  Município  de

Contagem.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o capítulo IV do estatuto constitutivo da instituição determina, no art.

4º,  que  as  atividades  de seus  Diretores  e  Conselheiros  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  7º,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio
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remanescente será destinado a entidade congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.680/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - Gustavo

Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.686/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 359/2013, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação à escola

estadual de ensino fundamental localizada no Município de São João das Missões.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/2/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  3.686/2013 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual Indígena Mambuka à escola estadual de ensino fundamental localizada na

Aldeia Morro Falhado, Reserva Indígena Xacriabá, no Município de São João das

Missões.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e de suplementar as legislações federal e estadual para atender às

suas peculiaridades. No que diz respeito ao Estado membro,  a regra básica está

consagrada  no  §  1°  do  art.  25,  que  lhe  faculta  tratar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.
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À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art.  66 da Constituição mineira não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 3.686/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Luiz Henrique, relator - Gustavo Perrella - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.689/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 362/2013, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual de ensino fundamental e médio localizada no Município de Andradas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/2/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,
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“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  3.689/2013 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual Professor Aparecido Medeiros à escola estadual de ensino fundamental e

médio,  na  modalidade  de  educação  de  jovens  e  adultos  -  EJA -,  localizada  no

Presídio de Andradas, no Município de Andradas.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no art.  30,  que lhes assegura a prerrogativa de editar  normas sobre assuntos de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1°  do  art.  25,  que  lhe  faculta  tratar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade
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do Projeto de Lei n° 3.689/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - Gustavo

Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.691/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 364/2013, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação ao Centro

de Educação Profissional - CEP - situado no Município de Teófilo Otoni.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/2/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

jurídico, constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.691/2013 tem por escopo dar a denominação de Centro de

Educação  Profissional  Paulo  Viana  ao  Centro  de  Educação  Profissional  -  CEP -

situado na Rua Aristóteles Dantas Guimarães, nº 166, Vila Santa Clara, no Município

de Teófilo Otoni.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  elencadas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está

consagrada  no  §  1°  do  art.  25,  que  lhe  faculta  tratar  das  matérias  que  não  se

enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplina jurídica por parte do Estado membro.
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No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art.  66 da Constituição mineira não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação do

projeto pelo Chefe do Poder Executivo, a quem cabe a organização da administração

pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 3.691/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Gustavo Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.701/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da

Fazenda Barra  do  Riacho dos Cavalos,  com sede no Município de  Rio  Pardo de

Minas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/2/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 3.701/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  da  Fazenda  Barra  do

Riacho dos Cavalos, com sede no Município de Rio Pardo de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  27,  que as

atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  instituidores  e  associados  não  serão

remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,

bonificação  ou  vantagem;  e,  no  art.  31,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o

patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com personalidade

jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.701/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Luiz Henrique, relator - Gustavo Perrella - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.727/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Cultural dos Moradores do Cocais, Bertoldos e Timirim,

com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/2/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos
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aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.727/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultural  dos Moradores do Cocais,  Bertoldos  e Timirim,  com sede no

Município de Coronel Fabriciano.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  24,  que as

atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas; e, no art. 28,

parágrafo único, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro nos órgãos

públicos afins.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.727/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Luiz Henrique, relator - Gustavo Perrella - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.729/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública  a Associação de Educação,  Esporte,  Cultura,  Lazer  e Integração

Social - Aelis -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/2/2013  e  distribuída  às
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Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.729/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Educação, Esporte, Cultura, Lazer e Integração Social - Aelis -, com

sede no Município de Coronel Fabriciano.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 5º, parágrafo

único,  e  29,  parágrafo  único,  que  as  atividades  de  seus  dirigentes  não  serão

remuneradas;  e,  no  art.  42,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, de fins não econômicos, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.729/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Gustavo Perrella,  relator  -  Luiz Henrique - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.734/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação de Pessoas com Deficiência de Unaí - Apdu -, com
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sede no Município de Unaí.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/2/2013  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.734/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pessoas com Deficiência de Unaí - Apdu -, com sede no Município de

Unaí.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 11, § 3º, que as

atividades  de  seus  dirigentes  e  conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes

vedado o recebimento de lucros, vantagens ou bonificações; e, no art. 39, § 1º, que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  com  atuação  na  região  Noroeste  do  Estado,  registro  no  Conselho

Nacional  de  Assistência Social  e  que tenha o mesmo objetivo social  da  entidade

dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.734/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Gustavo Perrella,  relator  -  Luiz Henrique - Dalmo

Ribeiro Silva.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 34/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

O  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  34/2013,  do  Governador  do  Estado,

encaminhado  por  meio  da  Mensagem  nº  357/2013,  “incorpora  parcelas  da

Gratificação Complementar de Produtividade - GCP - instituída pela Lei nº 18.017, de

8  de  janeiro  de  2009,  pelo  valor  da  GCP vigente  no  ano  de  2012,  e  dá  outras

providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/2/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Em conformidade com o art. 192, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno, a proposição foi encaminhada a esta Comissão para receber parecer quanto

aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

O projeto de lei complementar sob análise incorpora gradativamente ao vencimento

básico  dos  cargos  de  Procurador  do  Estado  e  Advogado  Autárquico  parcelas  da

Gratificação  Complementar  de  Produtividade  -  GCP  -,  promove  adequações  em

cargos de provimento em comissão da Advocacia-Geral do Estado - AGE -, extingue

gratificações e altera o valor da Função Gratificada de Direção e Assessoramento

Superior  -  DAS  -,  bem  como da verba indenizatória  de  serviço  exercido  fora  do

Estado. Segundo o Governador, essas medidas fundamentam-se na necessidade de

valorização da advocacia pública mineira e possuem o objetivo de fortalecer essa

categoria.

A GCP, instituída pela Lei 18.017, de 2009, deve ser paga ao Procurador do Estado

- e ao Advogado Autárquico - em efetivo exercício, que fizer jus, segundo critérios

definidos pela Advocacia-Geral do Estado - AGE -, ao recebimento de honorários de

sucumbência.  A  gratificação  só  será  concedida  no  mês  em  que  os  honorários

rateados forem inferiores, em relação a cada Procurador do Estado, a R$12.000,00.

Quando for superior a essa quantia, o valor excedente, até o limite que corresponder

aos pagamentos já realizados a título de complementação pelo Estado, deverá ser
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depositado  em  conta  específica  para  fazer  jus  ao  pagamento  de  futuras

complementações.

De acordo com o art. 1º do projeto, em 1º de maio de 2013 será incorporado ao

vencimento básico do cargo de Procurador de Estado o valor de R$2.000,00; em 1º

de maio de 2014, essa incorporação será de R$3.000,00 e, finalmente, em 1º de maio

de 2015, o valor de R$3.300,00 será incorporado ao vencimento básico do cargo de

Procurador do Estado. Segundo o parágrafo único do art. 1º, “o percentual residual da

GCP, em seu valor atualizado, continuará a ser pago nos termos da Lei nº 18.017, de

2009, calculado sobre o valor máximo da gratificação a que se refere o art. 7º da Lei

nº 19.987, de 2011”. O mencionado art. 7º estabeleceu o valor da GCP para o ano de

2012.

O art. 2º, por sua vez, prevê a incorporação ao vencimento básico dos cargos de

Advogado Autárquico. Segundo o inciso I, em 1º de maio de 2013, será incorporado

ao vencimento básico dos Advogados Autárquicos o valor de R$1.600,00; em 1º de

maio de 2014, a incorporação será de R$2.400,00, nos termos do inciso II; por fim, o

inciso III prescreve que em 1º de maio de 2015 serão incorporados R$2.640,00 ao

vencimento básico dos Advogados Autárquicos. Segundo o parágrafo único do art. 2º,

“o percentual residual da GCP, em seu valor atualizado, continuará a ser pago nos

termos da Lei nº 18.017, de 2009, calculado sobre o valor máximo da gratificação a

que se refere o art. 7º da Lei nº 19.987, de 2011”.

O art. 3º da proposição sob análise prevê hipótese de equiparação remuneratória

em cargos de provimento em comissão da Advocacia-Geral do Estado. O inciso I do

art.  3º preceitua que a partir  de 1º de maio de 2013 o vencimento dos cargos de

Procurador-Chefe, de Corregedor e de Advogado Regional do Estado corresponderá

ao vencimento do cargo de Procurador do Estado Nível IV, Grau “D”; o inciso II, por

sua vez, prescreve que a partir de 1º de maio de 2013 o vencimento dos cargos de

Corregedor Auxiliar  e de Advogado Regional Adjunto do Estado corresponderá ao

vencimento do cargo de Procurador do Estado Nível IV, Grau “A”. O parágrafo único

do art. 3º prevê a extinção, a partir  de 1º de maio de 2013, das “Gratificações de

Função previstas no 'caput' do art. 41 da Lei Complementar nº 30, de 10 de agosto de

1993, no § 4º do art. 40 e no parágrafo único do art. 42 da Lei Complementar nº 35,
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de 29 de dezembro de 1994”.

O  art.  4º,  por  sua  vez,  altera  o  valor  da  Função  Gratificada  de  Direção  e

Assessoramento Superior - DAS - a que se refere o art. 5º da Lei nº 18.017, de 2009,

que, a partir de 1º de maio de 2013, corresponderá a 20% do vencimento do cargo de

Procurador do Estado Nível I, Grau “A”.

Por  fim,  o  art.  5º  estabelece  que,  a  partir  de  1º  de  janeiro  de  2013,  “a  verba

indenizatória de serviço fora do Estado, de que trata a Lei nº 15.969, de 10 de janeiro

de 2006, equivalerá a 2.015 Ufemgs (duas mil e quinze Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais)”. O parágrafo único do mesmo dispositivo estatui que “a verba de

que trata o 'caput' deste artigo não constitui base de cálculo para qualquer adicional e

não integra a remuneração do beneficiário para qualquer efeito”.

Feito esse breve esclarecimento sobre a proposição, passemos à sua análise.

No que concerne aos aspectos constitucionais, jurídicos e legais da proposição, os

quais compete a esta Comissão analisar, não vislumbramos óbice quanto à iniciativa

governamental para deflagrar o processo legislativo. Segundo o art. 66, III, “b” e “f”,

da Carta Estadual,  a remuneração dos cargos da administração direta do Estado,

bem como a  organização da Advocacia  do  Estado  são matérias  cuja  iniciativa  a

Constituição  outorgou privativamente  ao  Governador.  Quanto  à  competência  para

legislar sobre a matéria, verifica-se que o Estado está autorizado constitucionalmente

a exercê-la, com respaldo no princípio autonômico.

Outro aspecto jurídico a ser observado é a adequação da proposição em análise à

Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000 - LRF -, uma vez que a

implementação das medidas nela consignadas acarretará aumento de despesa com

pessoal. A LRF conceitua, em seu art. 18, despesa com pessoal e estabelece limites

para os referidos gastos nos arts. 19 e 20.

O art. 16 da LRF exige ainda que qualquer ato que acarrete aumento de despesa

seja acompanhado da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em

que  deve  entrar  em  vigor  e  nos  dois  exercícios  subsequentes,  bem  como  da

declaração do ordenador de despesa de que o aumento pretendido tem adequação

orçamentária e financeira com a Lei  Orçamentária Anual  e compatibilidade com o

Plano Plurianual de Ação Governamental e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
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A respeito, informamos que foram encaminhados a esta Casa os dados sobre o

impacto  orçamentário-financeiro  decorrente  das  complementações  previstas  no

projeto de lei em exame. Esses dados e a respectiva adequação aos comandos da

Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  serão,  no  momento  oportuno,  analisados  pela

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A  fim  de  promover  adequações  de  ordem  técnico-legislativa,  apresentamos  o

Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade

do Projeto de Lei Complementar nº 34/2013, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Incorpora  parcelas  da  Gratificação  Complementar  de  Produtividade  -  GCP  -

instituída pela Lei nº 18.017, de 8 de janeiro de 2009, pelo valor da GCP vigente no

ano de 2012, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam incorporadas ao vencimento básico dos cargos de Procurador do

Estado  de  que  trata  a  Lei  Complementar  nº  81,  de  10  de  agosto  de  2004,  as

seguintes parcelas da Gratificação Complementar de Produtividade - GCP - instituída

pela Lei nº 18.017, de 8 de janeiro de 2009, pelo valor máximo da referida gratificação

fixada para o ano de 2012, calculada na forma do disposto no art. 7º da Lei nº 19.987,

de 28 de dezembro de 2011, nos seguintes percentuais e respectivos valores:

I - em 1º de maio de 2013, incorporação de 16,666% (dezesseis vírgula seiscentos

e sessenta e seis por cento), no valor de R$2.000,00 (dois mil reais);

II - em 1º de maio de 2014, incorporação de 25% (vinte e cinco por cento), no valor

de R$3.000,00 (três mil reais);

III - em 1º de maio de 2015, incorporação de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por

cento), no valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Parágrafo  único  -  O  percentual  residual  da  GCP,  em  seu  valor  atualizado,

continuará a ser pago nos termos da Lei nº 18.017, de 2009, calculado sobre o valor

máximo da gratificação a que se refere o art. 7º da Lei nº 19.987, de 2011.
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Art.  2º  -  Ficam  incorporadas  ao  vencimento  básico  dos  cargos  de  Advogado

Autárquico de que trata a Lei Complementar nº 81, de 2004, as seguintes parcelas da

GCP, pelo valor máximo da referida gratificação fixada para o ano de 2012, calculada

na forma do disposto no art. 7º da Lei nº 19.987, de 2011, nos seguintes percentuais

e respectivos valores:

I - em 1º de maio de 2013, incorporação de 16,666% (dezesseis vírgula seiscentos

e sessenta e seis por cento), no valor de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais);

II - em 1º de maio de 2014, incorporação de 25% (vinte e cinco por cento), no valor

de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais);

III - em 1º de maio de 2015, incorporação de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por

cento), no valor de R$2.640,00 (dois mil e seiscentos e quarenta reais).

Parágrafo  único  -  O  percentual  residual  da  GCP,  em  seu  valor  atualizado,

continuará a ser pago nos termos da Lei nº 18.017, de 2009, calculado sobre o valor

máximo da gratificação a que se refere o art. 7º da Lei nº 19.987, de 2011.

Art. 3º - A incorporação prevista nos arts. 1º e 2º estende-se aos Procuradores do

Estado e Advogados Autárquicos aposentados com direito à paridade.

Art.  4º  -  Ressalvado  o  previsto  nos  arts.  1º  e  2º,  a  GCP não  se  incorpora  à

remuneração para nenhum fim nem é considerada para o cálculo de nenhuma outra

vantagem.

Art.  5º - A partir  de 1º de maio de 2013, o vencimento dos seguintes cargos de

provimento em comissão da Advocacia-Geral do Estado corresponderá:

I - cargos de Procurador-Chefe, de Corregedor e de Advogado Regional do Estado,

ao vencimento do cargo de Procurador do Estado Nível IV, Grau “D”;

II - cargos de Corregedor Auxiliar e de Advogado Regional Adjunto do Estado, ao

vencimento do cargo de Procurador do Estado Nível IV, Grau “A”.

Parágrafo único - A partir de 1º de maio de 2013, ficam extintas as Gratificações de

Função previstas no “caput” do art. 41 da Lei Complementar nº 30, de 10 de agosto

de 1993, no § 4º do art. 40 e no parágrafo único do art. 42 da Lei Complementar nº

35, de 29 de dezembro de 1994.

Art. 6º - A partir de 1º de maio de 2013, o valor da função gratificada de Direção e

Assessoramento Superior - DAS -, de que trata o art. 5º da Lei nº 18.017, de 2009,
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corresponderá a 20% (vinte por cento) do vencimento do cargo de Procurador do

Estado Nível I, Grau “A”.

Art. 7º - A partir de 1º de janeiro de 2013, a verba indenizatória instituída pela Lei nº

15.969, de 10 de janeiro de 2006, será de R$ 5.045,72 (cinco mil quarenta e cinco

reais e setenta e dois centavos).

Art. 8º - Os §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 15.969, de 10 de janeiro de 2006, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

§ 1º - A verba indenizatória a que se refere o “caput” será limitada a 2.015 Ufemgs

(duas mil e quinze Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) e não constitui base

de cálculo para nenhum adicional nem integra a remuneração do beneficiário para

nenhum efeito.

§ 2º - A verba indenizatória a que se refere o “caput” será reajustada por resolução

do Advogado-Geral do Estado, observado o limite de beneficiários e o disposto no §

1º.”.

Art. 9º - Fica revogado o § 3º do art. 1º da Lei nº 18.017, de 2009.

Art. 10 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique - Gustavo Perrella - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 242/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.459/2010, “dispõe sobre a reserva de espaço

para mensagens de aviso sobre pessoas desaparecidas em veículos de transportes

coletivos intermunicipais, boletos de prestação de contas e avisos e cobranças de

serviços de empresas concessionárias no Estado”.

Nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, foi anexado à proposição o

Projeto de Lei nº 561/2011, que dispõe sobre reserva de espaço para divulgação de
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mensagens de interesse público em veículos de transporte coletivo intermunicipal e

em boletos e extratos de concessionárias.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer

quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XV,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise estabelece que os contratos  de serviços de transporte

coletivo intermunicipal e das concessionárias e empresas prestadoras de serviços

públicos conterão cláusula que torne obrigatória a reserva de espaço - no interior dos

veículos  de  transporte  coletivo  intermunicipal  e  nos  boletos  e  extratos  das

concessionárias  -  para a  afixação de cartazes  e  divulgação de fotos  de  pessoas

desaparecidas.

Estabelece  ainda  que  os  cartazes  serão  afixados  no  interior  dos  veículos  de

transporte coletivo intermunicipal e nas áreas de acesso ao público nas repartições

administrativas das empresas públicas e concessionárias, e a divulgação de fotos e

formas de contato se dará por meio de impressão em boletos, extratos de contas e

avisos enviados aos consumidores.

O sistema público de busca e identificação de pessoas desaparecidas em Minas

Gerais  é  coordenado  pela  Polícia  Civil.  A  Divisão  de  Referência  da  Pessoa

Desaparecida, órgão que integra a estrutura da Polícia Civil, foi instituída por meio da

Lei nº 13.341, de 1999, com o objetivo de coordenar as ações para a solução dos

casos de desaparecimento de pessoas no Estado. A Divisão dispõe de um cadastro

de  pessoas  desaparecidas,  instituído  por  meio  da  Lei  nº  15.432,  de  2005,

regulamentada pelo Decreto nº 44.310, de 2006, com o objetivo de conferir agilidade

e eficácia à busca de pessoas que tenham desaparecido no território do Estado. Essa

lei discrimina ações relativas à coleta de dados e à alimentação do cadastro, além

daquelas destinadas à divulgação de fotos e  outros  dados referentes às  pessoas

desaparecidas. Conforme o art. 3º da lei, os órgãos públicos do Estado são obrigados

a reservar espaços em suas repartições, nos locais de maior visibilidade e circulação
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de  pessoas,  para  a  afixação  de  cartazes  ou  similares  contendo  identificação,

fotografia  e  dados  das  pessoas  desaparecidas.  Além  disso,  os  veículos  de

comunicação impressa,  televisiva, radiofônica e eletrônica dos Poderes do Estado

também  deverão  destinar  espaço  para  a  divulgação  dos  dados  das  pessoas

desaparecidas.

Em âmbito federal, a Secretaria Especial de Direitos Humanos constituiu, em 2002,

uma  rede  nacional  de  identificação  e  localização  de  crianças  e  adolescentes

desaparecidos,  com  o  objetivo  de  criar  e  articular  serviços  especializados  de

atendimento ao público e coordenar um esforço coletivo para a busca e localização

dos desaparecidos. Atualmente, encontram-se cadastrados no “site” da rede 1.247

casos  de  crianças  e  adolescentes  de  todo  o  País.  Desde  sua  criação,  já  foram

solucionados  725 casos.  O  cadastramento  dos  casos  é  realizado  pelas  agências

executoras da rede, composta por 45 entidades em todo o território nacional.

A medida ora proposta é mais um instrumento legal a ser editado pelo Legislativo

para minorar os casos de desaparecimento. Destinar espaço para a divulgação de

fotos de pessoas desaparecidas configura-se como uma importante ferramenta de

utilidade pública para a população do Estado.

Trata-se, portanto, de proposição que, pelos seus méritos, merece ser aprovada

nesta  Comissão,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que a aprimora sem perda de conteúdo. Com a finalidade de aperfeiçoá-la,

apresentamos a Emenda nº 1 ao Substitutivo citado.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 242/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a

Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º do Substitutivo nº 1.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

João Leite, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Leonardo Moreira - Lafayette

de Andrada - Cabo Júlio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.055/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe “classifica a

visão monocular como deficiência visual”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/4/2011, foi a proposição distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

Inicialmente, cabe a esta Comissão examinar, em caráter preliminar, os aspectos

jurídicos, constitucionais  e legais  da matéria,  nos  termos do disposto no art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  tem  por  objetivo  classificar  a  visão  monocular  como

deficiência visual.

Inicialmente, é importante destacar que a matéria de que trata o projeto se insere

no domínio de competência legislativa do Estado, conforme o disposto no inciso XIV

da Constituição da República, segundo o qual compete à União, aos Estados e ao

Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre  proteção e  integração  social  das

pessoas  com  deficiência.  A  Constituição  da  República  também  não  estabelece

reserva  de  iniciativa  legislativa  sobre  a  matéria,  o  que  torna  legítima  a  iniciativa

parlamentar.

Não há dúvidas de que a matéria constante da proposta é extremamente relevante,

não apenas por sua envergadura constitucional, mas também por relacionar-se com a

saúde,  a  proteção  e  a  integração  social  das  pessoas  com  deficiência,  valores

intimamente atrelados à dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos que a

Constituição da República  Federativa do Brasil  de  1988 proclama em seu art.  1º

(inciso III) em prol da consolidação de verdadeiro Estado Democrático de Direito. O

princípio da dignidade da pessoa humana, caracterizado como mínimo existencial do

indivíduo, relacionando-se “tanto com a liberdade e valores do espírito quanto com as

condições  materiais  de subsistência”  (BARROSO,  Luís  Roberto.  “Curso  de direito

constitucional  contemporâneo:  os  conceitos  fundamentais  e a construção do novo
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modelo”.  São  Paulo:  Saraiva,  2009,  pg.  252),  constitui-se  em  um  dos  principais

fundamentos atinentes à proteção e à integração social das pessoas com deficiência.

A competência,  pois,  é  de  natureza  concorrente,  competindo  a  todos  os  entes

federativos (art. 24 da Constituição da República), inclusive aos Municípios, por força

de  interpretação  sistemática,  nos  termos  do  disposto  no  inciso  II  do  art.  30  da

Constituição da República, legislar sobre defesa da saúde (inciso XII do art. 24) e

proteção e integração social  das pessoas com deficiência  (inciso XIV do art.  24).

Destarte,  não  vislumbramos  invasão  de  competência  de  inciativa  privativa,  na

consideração de que as matérias inseridas no bojo da proposição em causa não se

encontram no âmbito da disposição do art. 66 da Constituição do Estado.

Nessa esteira, a União aprovou a Lei Federal nº 7.853, de 24 de outubro de 1989,

que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social,

sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência

-  Corde -,  além de dar  outras providências.  O ato legislativo em questão objetiva

estabelecer,  assim,  normas  gerais  que  assegurem  o  pleno  exercício  dos  direitos

individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiências e sua efetiva integração

social (art. 1º).

No  âmbito  do  Estado,  objetivando  concretizar  os  comandos  normativos

estabelecidos  na  própria  Constituição  Estadual,  especialmente  os  constantes  no

parágrafo único do art. 218 e no “caput” do art. 224, foram aprovadas diversas leis

relacionadas à proteção e à integração social da pessoa com deficiência.

Nesse  contexto,  destaca-se  a  Lei  nº  13.465,  de  12  de  janeiro  de  2000,  que

estabelece o conceito de pessoa portadora de deficiência para fins de concessão de

benefícios pelo Estado. Nos termos do art. 1o da referida lei, considera-se pessoa

com  deficiência,  para  fins  de  obtenção dos  benefícios  previstos  na  legislação do

Estado, aquela que, comprovadamente, apresenta desvantagem no que se refere à

orientação,  à  independência  física,  à  mobilidade ou  de  ordem neuropsíquica  que

acarreta dificuldade para o exercício de ocupação habitual,  a interação social e a

independência  econômica,  em caráter  permanente.  O art.  2º,  I,  “b”,  por  sua  vez,

determina que

“Art. 2º - Para os fins desta lei, considera-se:
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I - desvantagem na orientação a limitação da capacidade do indivíduo de situar-se

no  meio  ambiente,  receber  e  assimilar  sinais  e  emitir  respostas,  decorrente  da

diminuição ou da ausência de visão, de audição, de tato, de fala e de assimilação

dessas funções pelo cérebro, com as seguintes especificações:

(...)

b)  deficiência visual:  acuidade visual igual ou inferior  a 10% (dez por cento),  ou

seja,  20/200  (vinte  duzentos  avos)  na  escala  Snellen,  incluindo-se  os  casos  de

diplopia;”.

Acrescente-se que, segundo o que dispõe o art.  3º da referida lei, é atribuída à

Coordenadoria  de  Apoio  e  Assistência  à  Pessoa  Deficiente  a  competência  para

“dirimir as dúvidas relativas ao enquadramento dos conceitos legais nas situações

fáticas”.

Desse modo, infere-se, da legislação federal e estadual, a inexistência de qualquer

classificação  de  possíveis  síndromes  ou  doenças  consideradas  como deficiência,

uma  vez  que  a  lei  apenas  define  a  pessoa  portadora  de  deficiência,  além  de

determinar  as  características  e  as  especificações  das  desvantagens  (orientação,

independência física e mobilidade, neurológica ou psíquica) dela decorrentes.

Nessa  esteira,  no  âmbito  da  legislação  federal,  o  Decreto  nº  3.298,  de  20  de

dezembro de 1999, regulamentando a Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que

dispõe  sobre  a  Política  Nacional  para  a  Integração  da  Pessoa  Portadora  de

Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências, define, em

seu art. 4º, as categorias de deficiência caracterizadoras das pessoas com deficiência

(física, auditiva, visual, mental e múltipla).

A propósito, regulamentando o disposto no art. 295 da Constituição do Estado, foi

promulgada a Lei nº 13.641, de 13 de julho de 2000, que estabelece normas básicas

para  a  realização  do  censo  do  portador  de  deficiência,  objetivando  promover  o

“levantamento  do  número  de  portadores  de  deficiência,  de  suas  condições

socioeconômicas,  culturais  e  profissionais  e  das  causas  da  deficiência,  a  fim  de

orientar, na forma do regulamento, o planejamento de ações a serem desenvolvidas

pela administração pública estadual”(art. 1º).

Desse modo, os indivíduos afetados pela visão monocular e que se enquadram no
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conceito de pessoa portadora de deficiência definido na Lei nº 13.465, de 2000, farão

jus  aos direitos  e benefícios  previstos  na Constituição do Estado e  na  legislação

estadual para a pessoa com deficiência.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.055/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Assegura ao indivíduo afetado pela visão monocular e que se enquadra no conceito

de pessoa com deficiência direitos e benefícios previstos na Constituição do Estado e

na legislação estadual para a pessoa com deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O indivíduo afetado pela visão monocular e que se enquadra no conceito

de pessoa com deficiência definido na Lei nº 13.465, de 12 de janeiro de 2000, fará

jus  aos direitos  e benefícios  previstos  na Constituição do Estado e  na  legislação

estadual para a pessoa com deficiência.

Art. 2º - As condições socioeconômicas, culturais e profissionais dos indivíduos a

que se  refere  o  artigo  1º  serão,  com base no censo de que trata  o  art.  295 da

Constituição do Estado, regulamentado pela Lei nº 13.641, de 13 de julho de 2000,

avaliadas pela administração pública estadual, com vistas ao cadastramento desses

indivíduos e à orientação das ações a serem desenvolvidas pelo Estado.

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

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo

Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.568/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira,  a proposição em epígrafe obriga as

empresas  permissionárias  ou  concessionárias  do  transporte  intermunicipal  e

interestadual  a  instalar  recipientes  coletores  de  lixo  no  interior  dos  coletivos,

acompanhados de mensagens educativas para conscientização sobre a preservação
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ambiental e dá outras providências.

Publicada no “Diário  do Legislativo”  de 7/5/2011,  a  proposição foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Agora  compete  a  esta  Comissão  realizar,  em  caráter  preliminar,  o  exame  dos

aspectos  jurídico-constitucionais  do  projeto,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,

combinado com o art. 188, ambos do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  sob  análise  pretende  obrigar  as  empresas  concessionárias  do

transporte  coletivo  municipal,  intermunicipal  e  interestadual  a  instalar  recipientes

coletores de lixo. O art. 1º, adicionalmente, prevê que deverão constar, nos referidos

recipientes,  mensagens  educativas  sobre  a  importância  de  preservar  o  meio

ambiente.  O  art.  2º,  por  sua  vez,  estabelece  a  sanção  pelo  descumprimento  da

medida imposta.

É  necessário  primeiramente  distinguir  alguns  aspectos  acerca  do  transporte

coletivo. De um lado, existe o transporte coletivo intramunicipal, ou seja, aquele que

se dá na circunscrição do Município, cabendo a esse ente federado prestar o serviço

ou delegar sua execução ao particular. Na mesma linha de argumentação e diante do

evidente  interesse  local  que  permeia  a  questão,  compete-lhe  legislar  sobre  as

questões afetas ao transporte urbano.

De outro lado, nos termos do art.  21,  inciso XII,  “e”,  compete à União explorar,

diretamente  ou  mediante  autorização,  concessão  ou  permissão,  os  serviços  de

transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Portanto, no que

se refere ao transporte coletivo intramunicipal e interestadual,  cabe-nos, de plano,

afastar a possibilidade da sua disciplina por lei estadual.

No  que  tange  à  possibilidade  de  legislar  sobre  o  transporte  intermunicipal  de

passageiros, conforme prescreve o art. 10, inciso IX, da Carta mineira, trata-se de

atividade de competência do Estado, que poderá prestar tal serviço diretamente, por

meio de seus órgãos, ou mediante contrato de concessão. Assim, no que se refere

aos aspectos de constitucionalidade, legalidade e juridicidade, os quais compete a

esta Comissão analisar,  não encontramos óbice à iniciativa de lei  por parlamentar
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desta Casa.

Sobre o tema é válido mencionar o Projeto de Lei  nº 1.983/2008, de autoria do

Deputado Délio Malheiros, arquivado na legislatura passada, o qual dispõe sobre a

exigência  de  instalação  de  câmera  de  vídeo  em  veículo  de  transporte  coletivo

intermunicipal de passageiros. Ao apreciar os aspectos jurídico, constitucional e legal

do  projeto,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  por  sua

inconstitucionalidade. Diante da semelhança entre o Projeto de Lei nº 1.983/2008 e a

proposição em estudo, valemo-nos dos argumentos apresentados na fundamentação

do parecer quando da sua apreciação por esta Comissão:

"Ora, a concessão de serviço público é um contrato administrativo celebrado pelo

poder público, por meio do qual este delega ao particular contratante (pessoa jurídica)

a  execução  de  determinado  serviço,  cabendo  ao  Estado  o  poder  de  fiscalizar  e

controlar  o  ajuste,  observado  o  princípio  do  equilíbrio  financeiro  e  no  qual  a

remuneração do concessionário ocorre mediante a cobrança de tarifas dos usuários.

É interessante observar que, quando o Estado celebra esse tipo de avença, ele não

transfere a titularidade do serviço para a empresa privada, mas tão-somente a sua

execução, uma vez que o Estado continua sendo o último responsável pela adequada

e correta prestação do serviço de forma a melhor atender às necessidades coletivas.

De  maneira  geral,  nos  contratos  administrativos,  o  poder  público  goza  de  um

conjunto de prerrogativas, entre as quais se destacam o poder de alteração unilateral,

observados  os  limites  legais,  o  poder  de  rescisão  unilateral  e  de  aplicação  de

penalidades,  no  caso  de  descumprimento  das  cláusulas  contratuais.  Tais

prerrogativas  exorbitantes  que  o  direito  positivo  assegura  à  administração  estão

vinculadas  ao  interesse  público,  razão  pela  qual  não  se  admitem  alterações

unilaterais para a satisfação de interesses particulares. Se é verdade que o Estado

desfruta de vários poderes nessa relação contratual para melhor defender o interesse

da coletividade,  não é menos verdade que o concessionário  também desfruta  de

garantias, principalmente a do equilíbrio financeiro do contrato, que é a relação entre

os encargos do contratante e a remuneração que lhe é devida. É exatamente essa

cláusula econômica que assegura o lucro do particular contratante, a qual não pode

ser  desrespeitada  pela  administração,  pois  trata-se  de  uma  restrição  legal  aos
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poderes especiais do Estado.

Nas concessões de serviço  público,  assim  como em qualquer  contrato,  existem

sempre interesses opostos. O objetivo da administração é a satisfação do interesse

público,  ao  passo  que  a  finalidade  imediata  do  concessionário  é  o  lucro.  Este  é

garantido  por  meio  do  equilíbrio  financeiro,  que  deve  ser  preservado  durante  a

execução  do  ajuste.  Eventuais  alterações  unilaterais  implementadas  pelo  poder

concedente justificam a atualização das tarifas, sob pena de acarretar prejuízo para o

particular contratante.

Dessa forma, ao obrigar os concessionários de transporte coletivo intermunicipal de

passageiros a instalar câmera de vídeo nos veículos, o projeto choca-se nitidamente

com o princípio do equilíbrio financeiro do contrato, uma vez que a colocação desses

aparelhos  implica  gasto  para  o  concessionário.  O  legislador  não  pode ignorar  as

relações contratuais travadas com fundamento na lei  e em plena vigência, pois, a

rigor,  constituem  atos  jurídicos  perfeitos  e,  nessa  condição,  estariam  imunes  a

modificações legislativas supervenientes. O simples fato de a norma ser emanada do

mesmo ente  federado,  que é  parte  do  contrato,  não modifica  o  entendimento  da

matéria,  pois  o  instituto  da  concessão  de  serviço  público  é  o  mesmo,  pouco

importando  a  entidade  político-administrativa  que  dele  faça  parte.  Nesse  ponto,

saliente-se  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  tem  se  manifestado  pela

inconstitucionalidade de leis estaduais que interferem nos contratos em curso e criam

novas obrigações para os concessionários, sob o argumento de afronta ao princípio

do equilíbrio financeiro e de ingerência do Legislativo na gestão de contratos firmados

pelo Executivo (ADI 2.229-MC e ADI 2.733/ES, respectivamente).

Eventuais  alterações  nos  contratos  de  concessão  de serviço  público,  como em

qualquer contrato administrativo, devem ser efetivadas mediante termo de aditamento

e  com  a  devida  atualização  do equilíbrio  financeiro,  visto  que  este  é  um direito-

garantia  do  concessionário,  não  sendo  lícito  que  atos  legislativos  ulteriores

estabeleçam novas obrigações para a empresa privada ou alterem as condições de

execução de contratos em vigor.

Situação  diferente  ocorre  quando  o  Estado,  no  exercício  da  competência  para

disciplinar os serviços públicos de sua alçada, como é o caso do transporte coletivo
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intermunicipal  de passageiros, edita normas impessoais que nortearão o exercício

dessa atividade. Aqui, é próprio do Legislativo estabelecer parâmetros, requisitos e

condições em que o serviço deve ser executado, seja diretamente pelo Estado, seja

indiretamente,  por  meio  de  concessão  ou  permissão,  respeitadas  as  diretrizes

constitucionais. Nesse caso, os novos critérios fixados pelo legislador vincularão os

futuros contratos administrativos celebrados pelo Executivo, sem ofensa à tese do

equilíbrio econômico do ajuste ou da ingerência indevida do Parlamento nas ações de

outro Poder".

Por oportuno, cabe-nos dizer que a mesma linha argumentativa foi utilizada por esta

Comissão para concluir pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 194/2011, do

Deputado Elismar Prado, que “torna obrigatória a utilização de detectores de metais

nos veículos destinados ao transporte rodoviário intermunicipal de passageiros”.

Cumpre ainda assinalar que, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade

nº 2.649-6 - DF -, que arguiu a constitucionalidade da Lei Federal nº 8.899, de 1994,

que concede passe livre às pessoas portadoras de deficiência no transporte coletivo

interestadual,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  em  sentido  oposto,  decidiu  pela

possibilidade de alteração contratual por meio de lei e declarou a improcedência da

citada ADI.  Nesse acórdão,  a Ministra Carmem Lúcia Antunes Rocha,  relatora do

processo, entendeu que, se a lei acarretar desequilíbrio financeiro do contrato, o que

deve  ser  analisado  caso  a  caso,  cabe  ao  concessionário  tomar  as  providências

cabíveis para restaurar essa equação matemática.

Pergunta-se,  portanto:  pode  o  Legislativo  introduzir  obrigações  para  o

concessionário ou esta constitui uma prerrogativa inerente ao Executivo, na qualidade

de gestor dos serviços públicos?

Normalmente,  as  modificações  efetivadas  nesses  contratos  ocorrem por  ato  do

Poder Executivo, por meio de termo aditivo,  por  ser ele o gestor do serviço e do

contrato. Entretanto, há casos em que essas alterações resultam de ato legislativo

propriamente dito, ou seja, é o próprio legislador que introduz novas obrigações para

o  concessionário  do  serviço  ou  estabelece  disposições  que  interferem,  direta  ou

indiretamente, na execução do contrato.

No plano doutrinário, há posições nos dois sentidos, não obstante a maioria das
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modificações  unilaterais  emanarem  do  Poder  administrador.  No  campo

jurisprudencial, existem também, como visto, posições divergentes.

De  nossa  parte,  entendemos  que  a  instalação  de  lixeiras  em  coletivos

intermunicipais implica alteração nos contratos de concessão de serviço público, a

qual, como qualquer contrato administrativo, deve ser efetivada mediante termo de

aditamento  e  com  a  devida  atualização  do  equilíbrio  financeiro.  Explicamos:  a

delegação do serviço transfere ao particular apenas a execução do serviço público, e

não  a  titularidade,  que permanece com o  poder  concedente.  Isto  significa  que o

Estado continua sendo o responsável pela prestação do serviço.

Nessa linha de pensamento, é o poder concedente que, segundo seus critérios de

conveniência ou oportunidade, tem condições de optar, em última análise, por uma

medida  ou  por  outra,  ou  seja,  a  matéria  está  inserta  no  poder  de  controle  e

fiscalização outorgado ao poder concedente, consoante o art. 3º da Lei Federal nº

8.987, de 1995, que dispõe sobre a concessão e permissão de serviços públicos, e,

assim, caracteriza medida administrativa, concreta, que deve ser tomada no âmbito

do Poder Executivo. Trata-se de ato discricionário, portanto.

Adicionalmente, poder-se-ia argumentar que a medida em questão - instalação de

lixeiras nos coletivos - não traz novidade jurídica, uma vez que o objetivo do autor já

está contemplado, ainda que genericamente, tanto na lei quanto no regulamento que

rege a matéria. Observa-se que a Lei nº 13.655, de 2000, que estabelece os direitos e

obrigações  do  usuário  do  transporte  intermunicipal  de  passageiros e  dá  outras

providências, estatui no art. 1°, inciso V, que são direitos do usuário do transporte

rodoviário  intermunicipal  de  passageiros  ser  transportado  com  pontualidade,

segurança,  higiene e conforto,  do  início ao  término  da viagem.  Adicionalmente,  o

inciso  VI  do  art.  85  do  Decreto  Estadual  nº  44.603,  de  2007,  que  contém  o

Regulamento  do  Serviço  de  Transporte  Coletivo  Rodoviário  Intermunicipal  e

Metropolitano do Estado de Minas Gerais - RSTC, estabelece que o passageiro tem a

obrigação de zelar pela conservação e higiene do veículo (grifo nosso).

No que se refere a mensagem educativa com vistas a conscientização ambiental, é

preciso dizer que o art. 1º da Lei nº 15.026, de 2004, institui a exigência de que os

contratos de concessão de serviço de transporte intermunicipal contenham cláusula
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que torne obrigatória a reserva de espaço, no interior dos ônibus intermunicipais, para

a  afixação  de  cartazes  sobre  pessoas  desaparecidas  e  para  a  divulgação  de

mensagens de interesse público (grifo nosso).

Parece-nos que mensagens que visam à conscientização ambiental se enquadram

no conceito legal de “mensagens de interesse público” e, sob esta ótica, a proposição

em estudo não traria inovação no mundo jurídico. Entretanto, não se pode olvidar que

explicitar a antedita obrigação pode assegurar maior efetividade ao comando legal

existente,  ou  seja,  garantir  que  mensagens  informativas  sobre  a  importância  da

preservação do meio ambiente sejam, de fato, afixadas nos coletivos intermunicipais.

Assim,  afigura-se-nos  mais  adequado  deixar  que  a  comissão  pertinente,  quando

analisar  o  mérito  da  proposição,  possa,  segundo  critérios  de  conveniência  e

oportunidade, aferir qual é a melhor solução bem como aprimorar a proposição em

estudo.

Cumpre-nos mencionar ainda que em resposta a requerimento desta Comissão, a

Secretaria  de  Transportes  e  Obras  Públicas  -  Setop  -  manifestou-se  contrária  à

proposição, argumentando que várias empresas delegatárias já instalaram em seus

veículos o coletor de lixo em questão, fato que tornaria o projeto desnecessário. Não

obstante, advertiu que a exigência legal de instalação de coletores de lixo, tal como

prevê  o  projeto  sob  análise,  autorizaria  as  empresas  delegatárias  a  reivindicar

indenização, tendo em conta a garantia legal de manutenção do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato prevista no §4º do art. 8º da Lei Federal nº 8.987, de 1995, que

dispõe sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos.

Por fim, em atenção à técnica legislativa, sugerimos a apresentação, na conclusão

deste parecer, do Substitutivo nº 1, que, além de contemplar a medida prevista no

projeto,  abrange  também o  conteúdo  da mencionada  Lei  nº  15.026 e  impõe sua

revogação expressa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.568/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  reserva  de  espaço  para  divulgação  de  mensagens  de  interesse
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público em veículos de transporte coletivo intermunicipal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os contratos de concessão de serviço de transporte coletivo intermunicipal

conterão cláusula que torna obrigatória a reserva de espaço, no interior dos veículos

de transporte coletivo intermunicipal, para a afixação de cartazes com fotos e avisos

sobre pessoas desaparecidas, com mensagens sobre a importância da preservação

do meio ambiente e outras mensagens de interesse público.

Parágrafo único - Os cartazes a que se refere o “caput” serão afixados no interior

dos veículos de transporte coletivo intermunicipal e nas áreas de acesso ao público

nas repartições administrativas das concessionárias.

Art. 2º - Fica revogada a Lei nº 15.026, de 19 de janeiro de 2004.

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

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  e  relator  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.620/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis,  o Projeto de Lei nº 1.620/2011 dispõe

sobre a realização de parcerias público-privadas para a instalação de câmeras de

vídeo em torno das escolas públicas e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/5/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

Cumpre dizer que a proposição foi baixada em diligência à Secretaria de Estado de

Defesa Social.

Cumprida  a  diligência,  compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  acerca  dos

aspectos  de  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade da  matéria,  conforme  o

disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame estabelece que a instalação, a manutenção e a administração
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de câmeras de vídeo para fins de segurança pública nas ruas em torno das escolas

públicas  estaduais  serão  realizadas  diretamente  pelo  Poder  Executivo  ou  serão

transferidas a terceiros, por meio de parcerias público-privadas, nos termos da Lei nº

14.868, de 16 de dezembro de 2003.

Segundo  o  art.  2º  da  proposição,  no  projeto  de  lei  que  encaminhar  o  Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, o Poder Executivo incluirá

entre os  objetos  para a realização de parcerias  público-privadas as atividades de

instalação, manutenção e administração de câmeras de vídeo nas ruas em torno das

escolas públicas estaduais.

Já o art. 3º faz acrescer o inciso VII ao art. 5º da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro

de 2003, que lista o que pode ser objeto de parceria público-privada, incluindo no

referido rol “a instalação, a manutenção e a administração de câmeras de vídeo para

fins de segurança nas ruas em torno das escolas públicas estaduais, nos termos da

Lei nº 15. 435, de 11 de janeiro de 2005”.

Passemos à análise da matéria. A Lei nº 14.868 dispõe sobre o Programa Estadual

de  Parcerias  Público-Privadas.  Segundo  o  art.  7º  dessa  lei,  o  Poder  Executivo

elaborará, anualmente, o Plano Estadual de Parcerias Público-Privadas, que exporá

os objetivos e definirá as ações de governo no âmbito do programa e apresentará,

justificadamente,  os projetos  de parceria público-privada a serem executados pelo

Poder Executivo Estadual.  Nesse passo,  andou bem o legislador  estadual,  pois  a

definição das ações governamentais que serão objeto de parcerias público-privadas

insere-se no domínio de atuação institucional do Executivo. Não cabe ao legislador, à

maneira do que dispõe o projeto em tela, já antecipar quais ações deverá o Executivo

empreender  sob a égide das parcerias público-privadas,  sob pena de violação do

princípio da separação dos Poderes.

Também se afigura ofensivo ao princípio da separação dos Poderes o art. 2º do

projeto, o qual estabelece que, no projeto de lei que encaminhar o PPAG, o Poder

Executivo incluirá entre os objetos para a realização de parcerias público-privadas a

instalação, a manutenção e a administração de câmeras de vídeo nas ruas em torno

das  escolas  públicas  estaduais.  Ora,  não  cabe  ao  Legislativo  determinar,

unilateralmente, o que o Executivo deve inserir em tal projeto, pois se trata de matéria
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de iniciativa privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 66, III, “g”. Frise-

se que a regra instituidora de reserva de iniciativa consubstancia uma densificação do

princípio da separação dos Poderes.

De resto, é preciso dizer que o art. 5º da Lei nº 14.868, ao tratar do que pode ser

objeto  de  parceria  público-privada,  faz  expressa  referência  à  instalação,  à

manutenção  e  à  gestão  de  bens  e  equipamentos  integrantes  de  infraestrutura

destinada a utilização pública. A instalação de câmeras de vídeo nas proximidades

das escolas bem poderia enquadrar-se nesse dispositivo, que se apresenta redigido

sob uma fórmula mais elástica, de modo a assegurar a necessária discricionariedade

do Executivo no momento de aplicá-lo. Mas aí o Executivo procederá segundo um

juízo de oportunidade e conveniência, tendo por norte o interesse público, sem estar

previamente engessado pelo legislador.

São  essas  as  razões  que  nos  levam  a  concluir  pela  inviabilidade  jurídica  da

proposição.

Ressalte-se  que o  projeto em exame foi  baixado em diligência  à  Secretaria  de

Estado  de  Defesa  Social,  que,  por  meio  de  nota  técnica,  pronunciou-se

contrariamente  à  matéria,  reportando,  em  larga  medida,  os  vícios  de

inconstitucionalidade a que aludimos neste parecer.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.620/2011.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Perrella - Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.674/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Elismar Prado, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei  nº  4.118/2009,  “proíbe, conforme especifica,  a

entrada,  em  prédios  públicos  e  estabelecimentos  privados  do  Estado  de  Minas

Gerais, de pessoas usando capacete”.
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A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança

Pública. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Em observância ao art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à proposição

sob análise o Projeto de Lei nº 1.698/2011, que disciplina o uso de capacete pelo

condutor de motocicleta e pelo passageiro nos estabelecimentos de acesso público

no Estado.

Agora, a matéria vem a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  exame  tem  por  objetivo  proibir  a  entrada  de  pessoas  em

estabelecimentos comerciais, “shopping centers”, prédios e condomínios residenciais,

repartições públicas,  agências  bancárias  e postos de gasolina,  entre outros locais

públicos, com capacete que dificulte sua identificação ou reconhecimento.

O projeto  de  lei  anexado trata  a  questão de forma similar,  cabendo uma única

análise para ambos. Note-se, aliás, que as duas proposições tramitaram, igualmente

anexadas, na legislatura passada, quando foram objeto de exame por esta Comissão.

Analisado pela Comissão de Constituição e Justiça quanto aos aspectos jurídicos,

constitucionais e legais, o projeto foi aprovado na forma originalmente apresentada

pelo  autor.  Naquela  ocasião  foi  constatada  a  ausência  do  pressuposto  da

competência legislativa privativa da União, tendo em vista que a matéria objeto da

proposição  em  análise  não  se  encontra  relacionada  entre  aquelas  previstas  nos

incisos  do  art.  22  da  Constituição  da  República,  especialmente  no  inciso  XI  do

referido dispositivo, que prevê a competência privativa da União para legislar sobre

trânsito e transporte.

Destacamos,  por  oportuno,  que  o  parlamentar  estadual  encontra  respaldo  para

legislar sobre segurança pública, haja vista a reserva de competência estabelecida

para os Estados-membros no § 1º do art. 25 da Carta Magna.

Além  disso,  é  objetivo  prioritário  do  Estado  a  criação  de  condições  para  a

segurança e a ordem públicas, conforme dispõe o inciso V do art. 2º da Carta Política

mineira.  Nesse  passo,  também  merece  destaque  o  inciso  VI  do  art.  10  da
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Constituição Estadual, que determina a competência material do Estado para manter

e  preservar  a  segurança  e  a  ordem  públicas  e  a  incolumidade  da  pessoa  e  do

patrimônio.

Quanto  ao  mérito,  a  medida  tem  por  escopo  permitir  que  o  responsável  pelo

estabelecimento possa exigir das pessoas que adentrarem o recinto que o façam com

o rosto descoberto, sempre que estiverem usando capacete, gorro ou qualquer tipo

de cobertura que oculte a face e que possa constituir empecilho para um possível e

necessário reconhecimento posterior ou identificação. Pode, ainda, deixar de prestar

atendimento e até mesmo acionar a Polícia Militar.

A proposição  determina,  também,  que nos  locais  que menciona sejam  afixados

avisos esclarecendo que “não é permitido usar capacete”. E, ainda, que nos postos

de gasolina e estacionamentos a retirada do capacete seja imediata.

Embora a proposição não tenha o condão de coibir a ação criminosa, ela contribui

para  a  identificação  do  autor  do  cometimento  do  ilícito,  ainda  que  “a  posteriori”,

auxiliando, consequentemente, sua incriminação e penalização.

Trata-se, como vemos, de proposição meritória, porque possibilita o oferecimento

de  mais  um  instrumento  legal  de  caráter  preventivo,  voltado  para  a  proteção  da

comunidade mineira. Com efeito, a proposição se reveste de caráter justo e razoável.

Todavia, com o fim de aprimorar o projeto, apresentamos, ao final deste parecer, o

Substitutivo nº 1, que pretende dar à proposição forma mais genérica e adequada à

técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.674/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Proíbe  a entrada e  a  permanência,  nos  locais  que menciona,  de  pessoas  com

capacete, gorro ou qualquer tipo de cobertura que oculte a face e que dificulte a sua

identificação ou reconhecimento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica proibida a entrada e a permanência de pessoas usando capacete,

gorro do tipo “touca ninja” ou qualquer espécie de cobertura que oculte a face e que
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dificulte  sua  identificação  ou  reconhecimento,  em  locais  públicos  ou  abertos  ao

público,  especialmente  estabelecimentos  comerciais,  prédios  e  condomínios

residenciais,  repartições  públicas,  agências  bancárias,  postos  de  combustíveis  e

estacionamentos.

§ 1º -  Nos postos de combustíveis  e estacionamentos, as pessoas referidas no

“caput” deverão atender ao disposto nesta lei imediatamente após adentrarem o local.

§ 2º - Em caso de descumprimento do previsto no “caput”, qualquer interessado

poderá solicitar a presença de força policial.

Art. 2º - Os responsáveis pelos locais a que se refere o art. 1º afixarão na entrada,

em local visível, aviso informando sobre a proibição de que trata esta lei.

Art. 3º - O não atendimento ao disposto nesta lei sujeitará o infrator a multa no valor

de 5.000 Ufemgs (cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Parágrafo único - A multa estabelecida neste artigo será aplicada em dobro no caso

de reincidência.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

João Leite,  Presidente -  Sargento Rodrigues,  relator  -  Leonardo Moreira -  Cabo

Júlio - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.692/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria  do  Presidente do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado de Minas  Gerais,  a

proposição em epígrafe, encaminhada por  meio do Ofício nº 9/2013,  destina-se a

reajustar o subsídio mensal dos membros do Poder Judiciário do Estado de Minas

Gerais.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/2/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A proposição em tela objetiva fixar os valores do subsídio mensal dos membros do

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais para os exercícios de 2013, 2014 e 2015,

tendo em vista a Lei Federal nº 12.771, de 28 de dezembro de 2012, que reajustou o

subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e o disposto no inciso XI do art.

37 da Constituição Federal, que limita o subsídio mensal dos Desembargadores do

Tribunal  de  Justiça  a  90,25% do  subsídio  mensal,  em  espécie,  dos  Ministros  do

Supremo Tribunal Federal.

Para tanto, o art. 1º, em seus incisos I, II e III, fixa o subsídio do Desembargador do

Tribunal  de  Justiça  Mineiro,  respectivamente,  em  R$25.323,51  a  partir  de  1º  de

janeiro de 2013; R$26.589,68 a partir de 1º de janeiro de 2014; e R$27.919,16 a partir

de 1º de janeiro de 2015. O subsídio dos demais membros do Poder Judiciário serão

calculados na forma do art. 3º da Lei nº 16.114, de 18 de maio de 2006, conforme

versa o art. 2º do projeto em análise.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional a impedir a tramitação do projeto.

No que tange ao aspecto orçamentário-financeiro,  competência  desta  Comissão

analisar,  cabem  algumas  observações.  O  art.  3º  do  projeto  estabelece  que  as

despesas  resultantes  da  aplicação  da  lei  correrão  por  conta  das  dotações

orçamentárias consignadas ao Poder Judiciário do Estado. O art.  4º,  por sua vez,

determina  que  a  implementação  do  disposto  na  lei  observará  o  art.  169  da

Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº

101, de 4 de maio de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Tendo em vista

que a implementação da medida proposta implica aumento de despesas com pessoal

para o erário, a mesma está condicionada a limites constitucionais e legais.

A LRF define a despesa total  com pessoal  em seu art.  18 e nos arts.  19 e 20

estabelece limitações para tais gastos. O art. 20, II, “b” da referida norma dispõe que

o total da despesa com pessoal do Poder Judiciário dos Estados não poderá exceder

a 6% da Receita Corrente Líquida - RCL. Além disso, é estabelecido o patamar de

5,7%  como  limite  prudencial,  a  partir  do  qual  deverão  ser  adotadas  medidas

corretivas para evitar que seja atingido o limite máximo. Entre elas, está a proibição
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de aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, ressalvada a

revisão geral anual prevista no inciso X do art. 37 da Constituição da República.

O  projeto  em  análise  apresenta,  no  corpo  de  sua  justificação,  o  impacto

orçamentário  para  o  exercício  em  que  a  lei  entrará  em  vigor  e  para  os  dois

subsequentes. De acordo com dados extraídos do Armazém do Sistema Integrado de

Administração Financeira - Siafi -,  em 5/3/2013, a despesa com pessoal do Poder

Judiciário  Estadual  está  dentro  do  limite  legal,  qual  seja  em  5,38%  da  RCL.

Adicionando-se o valor do impacto financeiro da proposta original para os exercícios

de  2013,  2014  e  2015,  o  valor  ainda  permanece  inferior  ao  limite  prudencial,

considerando-se a projeção da receita corrente líquida efetuada pela Secretaria de

Estado de Fazenda - SEF - e um crescimento vegetativo da folha de pagamento de

3% ao ano.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende ao disposto no art. 169, II, da

Constituição  da  República,  que  vincula  a  concessão  de  qualquer  vantagem  ou

aumento  de  remuneração  a  autorização  específica  na  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias.

Ressaltamos,  porém,  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da

República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de

dotação orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.692/2013, no

1° turno, na forma original.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Zé Maia, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Sebastião Costa - Ulysses

Gomes - Jayro Lessa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.693/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei em epígrafe reajusta os

valores do subsídio mensal dos membros do Ministério Público.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, que a examinou



749
____________________________________________________________________________

preliminarmente e concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa reajustar o subsídio mensal do Procurador-Geral de

Justiça  do  Estado,  previsto  na  Lei  nº  16.079,  de  2006,  aumentando-o  para  os

seguintes patamares, nos respectivos períodos: R$25.323,51 a partir de 1º de janeiro

de 2013; R$26.589,68 a partir de 1º de janeiro de 2014; e R$27.919,16 a partir de 1º

de janeiro de 2015.

Em  sua  justificação,  o  Procurador-Geral  de  Justiça  informa  que  os  índices  de

reajustamento  utilizados  foram  os  mesmos  concedidos  ao  Procurador-Geral  da

República pela Lei Federal nº 12.770, de 28 de dezembro de 2012. Esclarece ainda

que,  desde  1º  de  fevereiro  de  2010,  os  valores  dos  subsídios  dos  membros  do

Ministério  Público  permanecem  inalterados,  razão  pela  qual  requer  urgência  na

tramitação da proposição.

A Comissão de Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente a proposição,

não encontrou óbice jurídico à sua tramitação, uma vez que a Constituição Federal,

no art. 127, § 2º, e a Constituição Estadual, no art. 122, I, asseguram ao Ministério

Público  a  prerrogativa  de  propor  ao Poder  Legislativo  projetos  de  lei  que versem

sobre a política remuneratória de seus cargos e serviços auxiliares.

A Comissão  ressaltou  que a  Constituição Federal  estabeleceu,  em seu art.  37,

inciso XI,  o teto remuneratório,  limitando os subsídios dos membros do Ministério

Público  a  90,25%  do  subsídio  mensal,  em  espécie,  dos  Ministros  do  Supremo

Tribunal Federal.

A Lei Federal nº 12.771, de 28 de dezembro de 2012, reajustou o subsídio dos

Ministros  do  Supremo  Tribunal  Federal,  estabelecendo  novos  valores  para  os

exercícios de 2013, 2014 e 2015, quais sejam: R$28.059,29 a partir de 1º de janeiro

de 2013, R$29.462,25 a partir de 1º de janeiro de 2014 e R$30.935,36 a partir de 1º

de  janeiro  de  2015.  Constata-se  que  os  valores  constantes  na  proposta  não

ultrapassam o limite de 90,25% do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do

Supremo Tribunal Federal,  atendendo a exigência contida no art.  37, inciso XI,  da
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Constituição Federal.

A Comissão destacou, ainda,  que o projeto em exame se atém aos limites dos

valores do subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais

propostos  pelo  Projeto  de  Lei  nº  3.692/2013  (em tramitação nesta  Casa),  o  qual

pretende fixá-los em: R$25.323,51 a partir de 1º de janeiro de 2013, R$26.589,68 a

partir de 1º de janeiro de 2014 e R$27.919,16 a partir de 1º de janeiro de 2015.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaque-se que a implementação

da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,

estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

Segundo  o  art.  17  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000  -  Lei  de

Responsabilidade Fiscal - LRF -, os atos que criarem ou aumentarem despesa de

caráter continuado, como é o caso das despesas com pessoal, deverão ser instruídos

com a estimativa do  impacto orçamentário-financeiro no  exercício em que devam

entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para

seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais

normas do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e da Lei de Diretrizes

Orçamentárias - LDO.

O art. 20, II, “d”, da LRF estabelece que a despesa total com pessoal do Ministério

Público não poderá exceder o percentual de 2% da receita corrente líquida - RCL.

Ademais, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do

limite total, ou seja 1,90%, a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas

para evitar que o limite máximo seja atingido. Entre elas está incluída a proibição de

aumento,  reajuste  ou  adequação de  remuneração a  qualquer  título,  ressalvada  a

revisão geral anual prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, bem como

da criação de cargo, emprego ou função.

Em cumprimento ao que determina a LRF, o Ministério Público enviou a esta Casa

ofício  apresentando  o  impacto  orçamentário-financeiro  da  implementação  das

medidas constantes no projeto para os exercícios de 2013, 2014 e 2015. De acordo

com  o  referido  ofício,  o  impacto  orçamentário-financeiro  da  implementação  dos

reajustes para o exercício de 2013 será de R$21.054.417,00. Para o ano de 2014, o
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impacto será de R$22.103.711,00; e, para o ano de 2015, de R$23.208.897,00.

Conforme o Relatório de Gestão Fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2012,

publicado no diário  oficial  do Estado em 31/1/2013,  as despesas com pessoal  do

Ministério Público encontram-se dentro dos limites legais. Em relação ao exercício de

2013, adicionando-se o valor do impacto financeiro da proposta ao valor previsto para

as despesas com pessoal do Ministério Público nesse ano, pela Lei nº 20.625, de

2013 - Lei Orçamentária Anual - LOA -, o valor ainda permanece inferior ao limite

prudencial, considerando-se a RCL prevista no mencionado projeto de lei. Para os

exercícios de 2014 e 2015, considerando-se, respectivamente, os crescimentos reais

anuais de 6% e 5,5%, previstos para o PIB pela Lei nº 20.373, de 2012 -  Lei de

Diretrizes  Orçamentárias  -  LDO  -,  o  valor  ainda  permanece  inferior  ao  limite

prudencial.

Destaque-se que a proposição em tela atende também ao disposto no art. 169, II,

da Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou aumento

de  remuneração  a  autorização  específica  na  LDO,  pois  esta  concede  essa

autorização em seu art. 14.

Ressaltamos ainda que, por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição da República,

a  aplicação  da  proposta  em  análise  está  condicionada  à  existência  de  dotação

orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 1 com vistas a adequar o projeto à técnica

legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 1º  turno,  do Projeto de Lei  nº

3.693/2013 com a Emenda nº 1, a seguir redigida.

EMENDA Nº 1

Inclua-se o seguinte art. 2º, renumerando-se os demais:

"Art. 2º - Os valores dos subsídios dos demais membros do Ministério Público serão

calculados na forma estabelecida no art. 3º da Lei nº 16.079, de 2006.".

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Zé Maia, Presidente e relator - Lafayette de Andrada - Sebastião Costa - Ulysses

Gomes - Jayro Lessa.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.573/2011

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei nº 2.573/2011 confere

ao Município de Itabira o título de Capital Estadual do Tropeirismo.

Aprovado no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, retorna o projeto à Comissão de

mérito a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado

com o art. 102, XVII, do Regimento Interno.

A redação do vencido, anexa, é parte deste parecer, nos termos do art. 189, § 1º,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em epígrafe visa a reconhecer como Capital Estadual do Tropeirismo o

Município de Itabira.

Fundado em 13/4/1893, o Distrito de Ipoema, situado nessa cidade, está fazendo

ressurgir  uma das manifestações culturais  mais  antigas e tradicionais do Brasil:  o

tropeirismo.

Vale ressaltar que o distrito era famoso entreposto comercial e fazia parte de uma

espécie de corredor de escoamento de produtos agrícolas do Norte de Minas para a

cidade do Rio de Janeiro, antiga Capital Federal. O trajeto compreendia o Arraial do

Tijuco, hoje Diamantina; a Vila do Príncipe, hoje Serro; Conceição do Mato Dentro,

Morro do Pilar, Itambé do Mato Dentro, Senhora do Carmo, Ipoema, Caeté, Sabará,

Ouro Preto e Rio de Janeiro.

Criado em 2003 e localizado em Ipoema, o Museu do Tropeiro está abrigado em

uma casa do século XVIII,  que dispõe de mais  de  700 peças,  entre as  quais  se

incluem  objetos  usados  durante  as  viagens  dos  tropeiros,  além  de  documentos

desses comerciantes, como certidões de casamento e livros de compra e venda. O

local também se transformou em um espaço de convivência com múltiplas funções,

servindo  de  palco  para  apresentações  artísticas  e  culturais,  além  de  local  de

degustação da culinária regional. É também por meio do Museu que se dá a interação

entre a comunidade e o visitante, em manifestações culturais dos grupos Sons da

Tropa, Grupo Folclórico das Lavadeiras, Estaladores de Chicote, Meninos Trovadores
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e Comitiva do Berrante.

Eis por que o acatamento do projeto de lei em análise, com as alterações propostas

em  1º  turno,  é  de  fundamental  importância  para  o  desenvolvimento  cultural,  a

valorização e a difusão do conjunto das manifestações culturais mineiras.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 2º  turno,  do Projeto de Lei  nº

2.573/2011, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Elismar  Prado,  Presidente  e  relator  -  Carlos  Mosconi  -  Luiz  Henrique  -  Tiago

Ulisses.

PROJETO DE LEI Nº 2.573/2011

(Redação do Vencido)

Confere ao Município de Itabira o título de Capital Estadual do Tropeirismo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  conferido  ao  Município  de  Itabira  o  título  de  Capital  Estadual  do

Tropeirismo.

Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo, no âmbito de sua competência constitucional e

legal, proceder a estudos e tomar as providências necessárias para a efetivação da

titularidade prevista no art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.520/2012

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 3.520/2012 altera

a Lei n° 11.726, de 30 de dezembro de 1994, que dispõe sobre a política cultural do

Estado de Minas Gerais, para incluir os acervos históricos da Polícia Militar no rol de

bens culturais objeto de ações prioritárias na proteção do patrimônio cultural mineiro.

Aprovado no 1º turno na forma original, retorna o projeto à Comissão de mérito a

fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 189, combinado com o art.

102, XVII, do Regimento Interno.
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Fundamentação

Aprovado  no  1º  turno  na  forma  originalmente  apresentada,  a  proposição  em

comento visa incluir, nas ações do Estado relativas aos bens culturais representativos

da cultura mineira, os  acervos históricos da Polícia Militar.  Para tanto,  acrescenta

inciso ao art. 6º da Lei nº 11.726, de 30/12/1994, que dispõe sobre a política cultural

do Estado de Minas Gerais.

Conforme foi explicitado por esta Comissão em seu parecer de 1º turno, os acervos

da Polícia Militar de Minas Gerais contêm registros de grande valor histórico e cultural

que constituem patrimônio de todo o povo mineiro, razão pela qual entendemos que

necessitam ser objeto da proteção do Estado. A esses bens culturais deve ser dado o

devido reconhecimento e ser assegurada a necessária preservação e recuperação,

quando for o caso, bem como os meios de acesso público, de modo que se cumpram

as determinações do art. 207 e seguintes da Constituição mineira.

No  que  se  refere  à  ação  legislativa,  é  dever  deste  Parlamento  reafirmar  a

importância  e  o  relevo  do  acervo  cultural  em  questão,  integrando,  nos  diplomas

legislativos vigentes,  diretrizes  relativas  à  promoção desse patrimônio,  o  que é  o

escopo do projeto em análise, razão pela qual somos favoráveis à sua aprovação no

2º turno.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.520/2012, no 2º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Elismar  Prado,  Presidente  e  relator  -  Carlos  Mosconi  -  Luiz  Henrique  -  Tiago

Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.788/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.788/2012, de autoria do Deputado Paulo Lamac, que declara

de utilidade pública a Dynamis Social, com sede no Município de Belo Horizonte, foi

aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.788/2012

Declara de utilidade pública a entidade Dynamis Social, com sede no Município de

Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Dynamis Social, com sede

no Município de Nova Lima.

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

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Luiz Henrique, relator - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.313/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.313/2012, de autoria da Deputada Luzia Ferreira, que declara

de utilidade pública a Associação Mantenedora da Creche Vó Angelina, com sede no

Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.313/2012

Declara de utilidade pública a Associação Mantenedora da Creche Vó Angelina,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mantenedora da Creche

Vó Angelina, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Luiz Henrique, relator - Sebastião Costa.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.516/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.516/2012, de autoria do Deputado Lafayette de Andrada, que

declara de utilidade pública a Associação de Artesãos de Carrancas - Arca -, com

sede no Município de Carrancas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.516/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Artesãos de Carrancas - Aarca -, com

sede no Município de Carrancas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Artesãos de Carrancas

- Aarca -, com sede no Município de Carrancas.

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

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Sebastião Costa, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.524/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.524/2012, de autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, que

declara de utilidade pública a Associação Geradora de Integração - Agir -, com sede

no Município de Coronel Fabriciano, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.524/2012

Declara de utilidade pública a Associação Geradora de Integração e Resgate - Agir
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-, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Geradora de Integração e

Resgate - Agir -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Sebastião Costa, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.530/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.530/2012, de autoria do Deputado Celinho do Sinttrocel, que

declara de utilidade pública a Associação Beneficente Evangélica - Abev -, com sede

no Município de Coronel Fabriciano, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.530/2012

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Evangélica - Abev -, com

sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Evangélica -

Abev -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Sebastião Costa, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.532/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.532/2012,  de  autoria  do  Deputado  Carlos  Pimenta,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos do Município de Jacinto, com

sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.532/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Artesãos do Município de Jacinto,

com sede no Município de Jacinto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Artesãos do Município

de Jacinto, com sede no Município de Jacinto.

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

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Sebastião Costa, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.548/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n°  3.548/2012, de autoria do Deputado  João Vítor  Xavier,  que

declara de utilidade pública a Sociedade Musical Santa Cecília de Morro Vermelho,

com sede no Município de Caeté, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.548/2012

Declara de utilidade pública a Sociedade Musical Santa Cecília de Morro Vermelho,

com sede no Município de Caeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Musical Santa Cecília de

Morro Vermelho, com sede no Município de Caeté.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Sebastião Costa, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.600/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.600/2012, de autoria da Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

setor de transporte aéreo de passageiros, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de

26 de dezembro de 1975, e do art. 4° da Lei n° 13.449, de 2000, com a redação dada

pela Lei n° 19.979, de 28 de dezembro de 2011, foi  aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.600/2012

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de transporte aéreo

de passageiros, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

e do art. 4° da Lei n° 13.449, de 10 de janeiro de 2000.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de transporte aéreo de passageiros, nos termos do art. 225 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, e do art. 4° da Lei n° 13.449, de 10 de janeiro de

2000, conforme exposições de motivos encaminhadas por meio das Mensagens n°s

251, 252 e 253/2012.

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

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Luiz Henrique, relator - Sebastião Costa.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.601/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 3.601/2012, de autoria da Comissão de Fiscalização



760
____________________________________________________________________________

Financeira e Orçamentária, que ratifica regime especial de tributação concedido ao

contribuinte  mineiro  que  promova  operação  de  saída  contratada  por  meio  de

comércio eletrônico ou de “telemarketing”, nos termos do art. 225-A da Lei n° 6.763,

de 26 de dezembro de 1975, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 3.601/2012

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte mineiro que

promova  operação  de  saída  contratada  por  meio  de  comércio  eletrônico  ou  de

“telemarketing”,  nos termos do art.  225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro signatário de protocolo de intenções com o Estado que promova operação de

saída contratada por meio de comércio eletrônico ou de “telemarketing”, nos termos

do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme exposições de

motivos encaminhadas por meio das Mensagens n°s 242, 244 e 246/2012.

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

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Luiz Henrique, relator - Sebastião Costa.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 12/3/2013, as seguintes comunicações:

Do  Deputado  Carlos  Pimenta  em  que  notifica  o  falecimento  da  Sra.  Grazyella

Pereira Cavalcanti, ocorrido em 7/3/2013, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Carlos Mosconi em que notifica o falecimento do Sr. Ilair Enrique de

Freitas, ocorrido em 27/2/2013, em Poços de Caldas. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 15 DE MARÇO DE 2013

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 5.388, DE 14 DE MARÇO DE 2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao setor de transporte aéreo

de passageiros, nos termos do art. 225 da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

e do art. 4° da Lei n° 13.449, de 10 de janeiro de 2000.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de transporte aéreo de passageiros, nos termos do art. 225 da Lei n°

6.763, de 26 de dezembro de 1975, e do art. 4° da Lei n° 13.449, de 10 de janeiro de

2000, conforme exposições de motivos encaminhadas por meio das Mensagens n°s

251, 252 e 253/2012.

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

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de março de 2013; 224º da

Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  Dilzon  Melo,  1º-Secretário  -  Neider  Moreira  -  2º-

Secretário.

RESOLUÇÃO N° 5.389, DE 14 DE MARÇO DE 2013

Ratifica a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte mineiro que

promova  operação  de  saída  contratada  por  meio  de  comércio  eletrônico  ou  de

“telemarketing”,  nos termos do art.  225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975.

Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprovou e eu

promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro signatário de protocolo de intenções com o Estado que promova operação de

saída contratada por meio de comércio eletrônico ou de “telemarketing”, nos termos

do art. 225-A da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme exposições de

motivos encaminhadas por meio das Mensagens n°s 242, 244 e 246/2012.
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Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, aos 14 de março de 2013; 224º da

Inconfidência Mineira e 191º da Independência do Brasil.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  Dilzon  Melo,  1º-Secretário  -  Neider  Moreira,  2º-

Secretário.

ATAS

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 13/3/2013

Presidência dos Deputados José Henrique e Adelmo Carneiro Leão

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  3.866  a

3.868/2013 - Requerimentos nºs 4.358 a 4.364/2013 - Questão de ordem - Registro

de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Antônio Carlos Arantes,

Duarte Bechir, Fábio Cherem, Pompílio Canavez, Glaycon Franco e Duarte Bechir - 2ª

Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Discurso do Deputado João

Leite - Questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique -  Hely Tarqüínio  -  Adelmo Carneiro  Leão -  Dilzon Melo  -  Neider

Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bosco - Cabo Júlio - Carlos

Henrique -  Carlos  Pimenta -  Celinho do Sinttrocel  -  Dalmo Ribeiro Silva  -  Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Perrella -

Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor

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

Leonídio  Bouças  -  Liza  Prado -  Luiz  Henrique -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião

Costa  -  Tadeu  Martins  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -  Ulysses  Gomes  -
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Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h6min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Inácio Franco, 2º-Secretário “ad hoc”,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - Não havendo correspondência a ser lida, a Presidência passa a

receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande

Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 3.866/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis

Unidos por Janaúba - Ascaj -, com sede no Município de Janaúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Catadores  de

Materiais  Recicláveis  Unidos  por  Janaúba  -  Ascaj  -,  com  sede  no  Município  de

Janaúba.

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

Sala das Reuniões, 13 de março de 2013.

Luiz Henrique

Justificação:  A Associação  dos  Catadores  de  Materiais  Recicláveis  Unidos  por

Janaúba,  que  desenvolve  importantes  ações  sociais,  tem  por  objetivo  contratar

serviços  para  seus  associados em  condições  e  preços convenientes;  organizar  o
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trabalho  e  aproveitar  a  capacidade  dos  catadores  associados,  distribuindo-os

conforme suas aptidões e interesses coletivos; fornecer assistência aos associados

para  melhor  executarem  o  trabalho;  proporcionar,  através  de  convênios  com

sindicatos,  empresas,  organismos  nacionais  e  internacionais,  serviços  jurídicos  e

sociais; promover a capacitação associativa e, se for o caso, profissional do quadro

social, funcional, técnico, executivo e diretivo da instituição.

Seus associados são atores históricos da gestão dos resíduos nas cidades e da

cadeia produtiva da reciclagem e merecem políticas públicas que fortaleçam seu perfil

empreendedor e ecológico.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.867/2013

Transforma a Estação Ecológica Estadual de Sagarana, criada pelo Decreto de 21

de outubro de 2003, no Parque Estadual de Sagarana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica transformada no Parque Estadual de Sagarana a Estação Ecológica

Estadual de Sagarana, criada pelo Decreto de 21 de outubro de 2003.

Parágrafo único - O Parque Estadual de Sagarana destina-se ao desenvolvimento

das atividades inerentes à unidade de conservação de que trata esta lei.

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

Sala das Reuniões, 13 de março de 2013.

Almir Paraca

Justificação:  A Estação  Ecológica  de  Sagarana,  criada  pelo  Decreto  de  21  de

outubro de 2003, está localizada no Distrito de Sagarana, Município de Arinos, no

centro do sertão do Vale do Rio Urucuia. Foi o segundo assentamento da reforma

agrária implantado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra -

no  Estado de Minas Gerais.  Com 40 anos  de existência,  tem uma população de

aproximadamente 500 habitantes, que vive e se sustenta, principalmente, da pecuária

leiteira em regime de agricultura familiar.

A transformação de estação ecológica em parque, preservando-se as dimensões e
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condições previstas no decreto em sua integralidade, faz-se necessária apenas para

que possam se desenvolver as atividades próprias da unidade de conservação de

que trata o decreto. A proximidade de um escritório do IEF, ali instalado em função da

criação da unidade de conservação - UC -, e os esforços empreendidos por inúmeras

instituições  governamentais  e  não  governamentais  para  a  implementação  de  um

grande  polo  de  irradiação  do  desenvolvimento  regional  sustentável  do  Vale  do

Urucuia, também se constituem em fator de segurança para a alteração.

A  utilização  da  UC  para  atividades  de  ecoturismo,  em  consonância  com  as

exigências legais de preservação de uma estação ecológica previstas em seu plano

diretor, é bem aceita pelo seu colegiado gestor, por acreditar que se iniciará um novo

ciclo  de  estímulo  às  atividades  de  preservação  com  desenvolvimento  e  à

multiplicação de boas práticas de convivência entre as comunidades circunvizinhas e

a natureza, como tem sido em outras áreas ali existentes, mesmo não determinadas

como de preservação por qualquer instrumento legal.

Sagarana é hoje uma referência na disseminação das tecnologias sociais e abriga,

anualmente, um evento de grande porte em que se realizam oficinas e cursos de

artes e ofícios, de educação e preservação ambiental, encontros culturais, “shows”,

tendo como principal  motivador o Encontro dos Parceiros para o Desenvolvimento

Sustentável do Vale do Rio Urucuia. O parque se tornaria, assim, um atrativo a mais e

um elemento importante na formatação de cursos e oficinas de educação ambiental

para os que ali se dirigem, anualmente, movidos pelo interesse em políticas públicas

de desenvolvimento com sustentabilidade.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

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

PROJETO DE LEI Nº 3.868/2013

Obriga operadoras de telefonias fixa e móvel a disponibilizar relatório detalhado na

internet das chamadas telefônicas e dos serviços utilizados na modalidade pré-pago e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as operadoras de telefonias fixa e móvel obrigadas a disponibilizar

na internet relatório detalhado das chamadas telefônicas e dos serviços utilizados na
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modalidade pré-pago.

Art. 2º - O usuário dos serviços de telefonias fixa e móvel na modalidade pré-pago

terá direito a consulta pela internet do relatório detalhado dos serviços dele cobrados

incluindo, no mínimo, para cada chamada, as seguintes informações:

I  -  a área de registro de origem e área de registro ou localidade de destino da

chamada;

II - o código de acesso chamado;

III - a data e horário (hora, minuto e segundo) do início da chamada;

IV - a duração da chamada (hora, minuto e segundo);

V - valor da chamada, explicitando os casos de variação horária.

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

Sala das Reuniões, 13 de março de 2013.

Célio Moreira

Justificação: Não restam dúvidas do crescimento vertiginoso na disponibilização de

infraestrutura para telefonia nos últimos anos, desencadeado com a existência de

concorrência e participação da iniciativa privada no ramo de telecomunicações.

Para  melhor  explanar,  no  caso  da  telefonia  móvel,  no  Brasil  estão  habilitados

260.043.432  acessos  móveis,  sendo  que  destes  80,77%  são  contratos  com

modalidade pré-pago.

Tal qual o crescimento da oferta, as ferramentas de proteção e transparência aos

consumidores deve seguir o mesmo exemplo com vistas a regular e evitar abusos na

relação consumerista estabelecida.

Vejamos que em Minas Gerais possuímos 25.191.944 acessos móveis habilitados,

sendo a maior fatia, 19.033.269 (75,55%), de acessos “pré-pagos”.

Em contrapartida,  tais  consumidores não dispõem de  proteção necessária,  haja

vista  que  possuem  tão  somente  um  "chip",  uma tabela  de  valores  cobrados  por

minuto ou ligação e a pseudoliberdade de “carregar” com créditos seus telefones.

Tendo em  vista  que compete  concorrentemente  à  União  e  aos  Estados legislar

sobre a relação de consumo é que se propõe este projeto de lei, com vistas a permitir

que tais consumidores possam auferir se os valores e as ligações efetuadas estão de

acordo com o efetivamente cobrado.
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-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dinis

Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 990/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.358/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com a  Sra.  Yêda Fernal  Cunha por  sua  eleição para  o  cargo  de

Presidente  do  Conselho  da  Mulher  Empreendedora  da  Associação  Comercial  e

Empresarial de Minas.

Nº 4.359/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Marco Mazzu, Presidente da Iveco e da Case New Holland,

pelo  recebimento  do  título  de  Cidadão  Honorário  do  Estado.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Turismo.)

Nº  4.360/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Cultura pedido de providências com vistas a doação de instrumentos

musicais  e  ajuda de custo  para  o  novo Terno de Congada de Monte  Alegre  e  a

Associação  do  Terno  de  Congada  Moçambique  Marinheiro.  (-  À  Comissão  de

Cultura.)

Nº  4.361/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para a realização de estudos técnicos a

fim de firmar convênio entre Estado e Município com vistas à construção de postos de

saúde nos Bairros Jardim Europa e Jardim das Palmeiras II, na cidade de Uberlândia.

(- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.362/2013, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita a inserção nos

anais da Casa da matéria "Entidades indicam retrocesso", publicada em 6/3/2013 no

jornal "O Tempo", no caderno "Política", contendo manifestação do Deputado Rômulo

Viegas, Vice-Presidente dessa Comissão, acerca da indicação do Deputado Marco

Feliciano  para  Presidente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  Câmara  dos

Deputados. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.363/2013, do Deputado Lafayette de Andrada, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  à  Cel.  PM  Cláudia  Araújo  Romualdo,  Comandante  do

Policiamento da Capital, pela importante entrevista concedida à revista "Veja BH".
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Nº 4.364/2013, do Deputado Lafayette de Andrada, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  Cel.  PM Cláudia  Araújo  Romualdo pela  posse  no

Comando  de  Policiamento  da  Capital.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de  Segurança

Pública.)

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, acabo de vir da primeira reunião da

comissão  especial  que  vai  analisar  uma proposta  de  emenda  à  Constituição  do

Governador  do  Estado.  Se  não  me  engano,  essa  PEC  chegou  à  Assembleia

Legislativa na semana passada. Hoje ocorreu a primeira reunião - já se votou, foram

eleitos o Presidente e o Vice-Presidente e foi nomeado o relator. Parece ser uma PEC

de urgência. Não foi pedido regime de urgência porque não é necessário para PEC,

mas vi que a PEC do Governador será de urgência urgentíssima. Quero alertar os

telespectadores da TV Assembleia e principalmente os Deputados e as Deputadas

sobre a polêmica dessa PEC. Não é a primeira vez que chega algo parecido aqui.

Aliás,  o  Deputado  João  Leite  me  lembrava  de  que  já  foi  relator  e  deu  parecer

contrário a essa emenda constitucional que agora chega, infelizmente, assinada pelo

Governador do Estado. Para que os Deputados tenham noção, ressalto que solicitei

essa questão de ordem para alertá-los de que não é possível aprovar algo desse tipo

-  e  ainda  bem  que  se  precisa  de  48  votos  -  a  toque  de  caixa.  É  algo  que  foi

introduzido  à época da aprovação da Constituição do Estado como fruto de  uma

vitória e que, aliás, guarda semelhança com a Constituição Federal, que faz defesa

de  um  preceito  fundamental:  a  motivação  social  da  terra.  Há  um  limite  de  terra

devoluta que só pode ser repassada a pequenos produtores para efeito de reforma

agrária, que são 250ha. Isso é o que reza a nossa Constituição para efeito de reforma

agrária. A proposta de emenda à Constituição que agora nos chega diz que o limite

pode passar a até 2.500ha e não há mais necessidade de ser para reforma agrária.

Isso tem endereço certo. São as terras devolutas com as quais, na época do regime

militar,  foram feitos  acordos entre  os  Generais  e as  empresas  de eucalipto,  que,

especialmente  no  Norte  de  Minas,  devastaram  todo  o  cerrado.  Agora  o  contrato

acabou.  Em  vez  de  passar  essas  terras  para  a  reforma  agrária,  como manda  a

Constituição, querem liberá-las para entregar a essas empresas que exploraram o
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nosso cerrado durante tanto tempo. São até 2.500ha para qualquer pessoa física ou

jurídica. A medida tem endereço certo para dois tipos de empresas: as primeiras são

chamadas, entre aspas, “reflorestadoras”, cujo nome é impróprio, pois, na verdade,

são as plantadoras de eucalipto: Siderúrgica Belgo-Mineira, Açominas e assim por

diante;  e  as  segundas,  Sr.  Presidente,  são as mineradoras  que já estão  de olho

nessas  terras.  Deputado Tadeu  Martins  Leite,  eles  vão para  o  Norte  de  Minas  e

enchem a boca para dizer: “É a redenção do Norte. Agora haverá emprego para todo

o mundo”. E eu falo: igual foi a redenção do eucalipto no Norte, que acabou com o

cerrado, tirou as pessoas da região, mandou-as para as favelas sem absolutamente

nada, sem direito a coisa alguma, expulsas de sua terras. Na época, eles falavam:

“Será a redenção do Norte. Todo o mundo vai ganhar dinheiro com o eucalipto. O

povo vai ficar rico com o eucalipto do Norte de Minas”. Expulsaram todo o mundo.

Agora são as mineradoras: “a redenção do Norte”. Os Prefeitos enchem a boca. Os

Deputados falam: “Vai haver emprego para todo o mundo”. E eu digo: engraçado, lá

em Nova Lima e na Região Metropolitana não há emprego para todo o mundo. Por

que haverá emprego para o Norte? Haverá é mineroduto para tirar a pouca água e

levar o minério para o meio do mar, e haverá também mais miséria, seca etc. Faço o

alerta: essa PEC é prejudicial à saúde, Deputado Adelmo Carneiro Leão. V. Exa é

médico. Quero mandar um recado ao pessoal da Via Campesina, da Fetaemg e da

Fetraf: prestem atenção, pois o trator já começou a funcionar. A PEC chegou aqui na

semana  passada  e  já  tem  relator,  Presidente  e  Vice-Presidente.  O  trator  está

preparado.  O  mesmo  trator  que  derrubou  o  cerrado  do  Norte  de  Minas.  Muito

obrigado.

Registro de Presença

O Sr. Presidente (Deputado Adelmo Carneiro Leão) - Quero registrar as presenças

do meu amigo e companheiro Renato, Presidente do PT de Córrego Danta, dos meus

amigos Silvério e Zé Costa, Vereadores em Córrego Danta, essa grande cidade nos

morros e nos vales da Serra da Canastra. Lá há um café maravilhoso, Duarte Bechir,

e o Zé Costa sempre traz um cafezinho gostoso para compartilharmos os sabores da

Serra da Canastra, a “serra da saudade”. Registro também a presença do meu amigo

Rafael e do João, que estão acompanhados pela Patrícia Melo, da Faculdade de
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Direito Milton Campos. Sejam bem-vindos.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos Arantes.

O  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes*  -  Sr.  Presidente,  nobres  colegas,

telespectadores da TV Assembleia, inicio minha fala fazendo um grande alerta não

apenas para o governo do Estado, mas para todas as autoridades, sobre o momento

difícil da economia mineira e brasileira no tocante ao café, produto que gera mais de

8 milhões de empregos diretos e indiretos. Minas produz a metade do café, o que

significa que 4 milhões de mineiros dependem dessa atividade. O emprego direto é

no campo, antes da porteira, e após a porteira, ocorrem o transporte, o comércio, a

indústria, enfim, o desenvolvimento da economia de forma geral. O preço da saca de

café, que está um torno de R$300,00 ou até menos, não paga o custo de produção.

Estamos caminhando para uma grande crise no campo, especialmente nos 300 a 400

Municípios mineiros cuja economia se baseia no café. Sabemos da importância desse

produto, mas precisamos de ação e reação, já iniciada pelos sindicatos rurais e pelas

cooperativas. O movimento político de Minas deve propor ações maiores ao governo

federal, porque, se quisermos fazer uma intervenção...

Existe dinheiro no Funcafé suficiente para regularizar  o mercado,  comprar  café,

retirar parte dos estoques que estão nas mãos do produtor e colocá-los no fundo,

oferecer financiamento, para que o produtor tenha uma condição melhor, e também

melhorar o preço mínimo, que hoje é de R$270,00 - valor que não paga o custo. O

pleito  hoje  é  que  esse  preço  mínimo  seja  de  R$340,00.  Portanto,  é  preciso

mobilização de Deputados, lideranças e Prefeitos, porque são eles que pagarão a

conta da crise que começa a assolar os Municípios. Essa é uma grande preocupação.

Temos de agir rapidamente. A Organização Internacional do Café comemorará seus

50  anos  no Brasil.  Isso  ficou  decidido  em Londres  na  semana passada,  durante

encontro que teve a presença do nosso Secretário de Agricultura, de Deputados e de

vários parceiros. Não sei se poderemos comemorar,  porque, se até lá não houver

uma ação forte do governo, a quebradeira será geral. E isso nos preocupa muito.

Também  estamos  preocupados  com  o  leite.  São  quase  300  mil  propriedades

produtoras em Minas, sendo que mais de 80% são de pequenos produtores. Com
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essa política do  leite  adotada no Brasil,  eles  não sobreviverão.  Hoje,  as  grandes

empresas, as multinacionais elevam o preço para quem produz muito, captam o leite,

e as  cooperativas e os  pequenos laticínios  ficam com os pequenos. É totalmente

inviável um caminhão ir à propriedade de um pequeno produtor para buscar 50 litros,

100  litros  de  leite.  As  cooperativas  estão  fazendo  um  trabalho  social,  o  que  é

obrigação do governo federal e do Estado. Sabemos que o governo estadual está

preocupado,  criou o fundo para o café,  está criando também uma política para o

produtor de leite, mas isso não é suficiente. É preciso uma ação de peso que faça

diferença; tem de ser maior, tem de ser uma política do governo federal.

Um exemplo  da  situação difícil  vivida pelas  cooperativas é  a  venda recente da

Itambé para a Vigor. Sabemos que o Jacques pulou, tentou, esperneou, fez de tudo

para salvar a Itambé, mas talvez não houvesse outra forma de mantê-la viva senão

vendê-la. Provavelmente, a Vigor dará uma revigorada na Itambé. Como dizem na

roça, no momento de peneirar, os pequenos núcleos que captam leite e são ligados à

Itambé desaparecerão. Sem contar que os pequenininhos não serão importantes para

uma empresa de grande tamanho como ficará a Itambé. Eles serão excluídos de um

mercado que os remunera e os mantém no campo. Retirar os produtores de leite e de

café da sua atividade? Quando se fala de leite  e café,  são praticamente 300 mil

produtores, sendo que no mínimo 200 são pequenos produtores. Ora, tirar esse povo

do seu negócio, do seu mercado, também significa um problema social que afetará

diretamente o produtor, a Prefeitura, o Município, a região e até o Estado.

Portanto, é hora de nos mobilizarmos. As consequências dessa quebradeira das

cooperativas e dos produtores são frutos da falta de uma ação maior de governo.

Com todo o respeito que temos pelo Ministro Mendes Ribeiro, mas ele é uma pessoa

com um problema sério de saúde e não tem um histórico ligado ao campo, e mesmo

assim  é  Ministro  da  Agricultura.  Isso  significa  que  o  governo  federal  não  viu  na

agricultura esse segmento do agronegócio, que pesa na balança comercial deste país

e  faz  a  diferença  não  só  com  o  emprego  que  gera  rápido  e  barato,  mas  faz  a

diferença do agronegócio, na balança comercial. Porém estão aí jogados às traças,

deixando entrar queijo quase que de graça do Uruguai e da Argentina, valorizando

outros países em detrimento da economia brasileira, em especial a mineira, que é a
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maior produtora de leite e café.

O  Deputado  Inácio  Franco  (em  aparte)*  -  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,

primeiramente gostaria de parabenizar V. Exa., um Deputado que levanta a bandeira

do produtor rural. Realmente precisamos de uma política agrícola. O governo também

tem de levantar  essa  bandeira  para  que possamos  fixar  o  homem lá  no  campo.

Vemos que, a cada ano, a cada dia que passa, o produtor está mais desanimado.

Parece-me que, a partir da próxima semana, teremos o novo Ministro da Agricultura,

que será o Deputado Federal Antônio Andrade, um Deputado também ligado à área

rural.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - E ele é mineiro...

O  Deputado  Inácio  Franco  (em  aparte)*  -  Sim,  ele  é  mineiro.  Conhecemos  o

trabalho  que  esse  Deputado  faz,  principalmente  no  Noroeste.  Trata-se  de  um

Deputado mineiro, do PMDB, que é um produtor rural e conhece a realidade desse

meio.  Portanto,  esperamos  que  o  Deputado  Antônio  Andrade,  o  futuro  Ministro,

realmente olhe para essa classe sofrida. Que tenhamos uma política agrícola para

que o produtor rural possa produzir  e trabalhar com seriedade. Isso não é só um

problema de  política  agrícola,  mas  também  um  problema ambiental,  pois  hoje  o

produtor não tem mais condições de trabalhar. Os órgãos ambientais também não

estão deixando o produtor trabalhar.

Acredito que temos de avançar nesse sentido para que o produtor possa trabalhar

com seriedade e fixar o pessoal no meio rural, e não tirá-lo de lá, trazendo-o para a

cidade. Deputado Antônio Carlos Arantes, muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Obrigado, Deputado Inácio Franco.

Será  muito  bom  se  realmente  se  concretizar  a  indicação  do  Deputado  Antônio

Andrade. Como Deputado Estadual e Federal, ele tem honrado o seu trabalho, o seu

cargo, por isso esperamos que possa fazer um grande trabalho. Parece-me que ele

também conhece o assunto e tem a atividade rural no seu meio.

Como bem disse o Deputado, hoje o Código Florestal Brasileiro é uma realidade

que realmente respeita o cidadão, a produção, o meio ambiente e a agricultura, com

sustentabilidade econômica, social e ambiental. Temos de parabenizar Aldo Rebelo e

Paulo Piau, que foram os relatores do código. Eles fizeram um grande trabalho, tanto
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é que homenageamos o Aldo Rebelo, dando-lhe o título de Cidadão Honorário do

Estado de Minas Gerais aqui, neste Plenário, na semana passada, onde tivemos a

felicidade de ter essa indicação.

O Código Florestal Mineiro também tem de virar realidade. Se é feito no âmbito

federal,  tem de sê-lo agora no estadual.  O Ministério  Público entende que o que

prevalece em Minas é a Lei nº 43.309, lei anterior e danosa não só para o produtor

como também para o meio ambiente, para a produção e para o Estado. O projeto de

lei  de minha autoria já está aqui  protocolado,  com o apoio dos Deputados Romel

Anízio, Fabiano Tolentino e Doutor Viana, e agora terá o apoio também em nossa

comissão, do Deputado Inácio Franco, que contribuirá juntamente conosco. Parece

que nesta semana o governo do Estado também vai protocolar um projeto de sua

autoria.

Não importa quem será o pai da criança, o que importa é termos um projeto sério,

um código florestal mineiro que respeite o meio ambiente e a ocupação consolidada

de produtores que vivem há 50, 100 anos em uma área que muita gente acha ser de

proteção  ambiental.  No  meu  entendimento,  precisamos  de  rapidez,  seriedade,

humildade para termos uma lei realmente à altura do povo mineiro, que tanto precisa.

É só copiarmos o que fez o governo federal.

O Deputado Bosco (em aparte)* - Deputado Antônio Carlos Arantes, quero também

ser solidário com V. Exa. na defesa que faz, na tarde de hoje em especial, do homem

do campo, do produtor rural. Nós, que somos também de origem de família com base

e raízes no meio rural, conhecemos bem a realidade desses homens trabalhadores

que não desistem nunca, que sempre estão enfrentando dificuldades e sempre na

expectativa de que a situação vai melhorar.

Mas, Deputado Antônio Carlos Arantes, sabemos que a realidade não é tão boa

como V. Exa. relatou. O custo hoje da produção do leite é altíssimo, o produtor tem de

cuidar  bem  de  suas  terras,  tem  de  cultivá-las  com  insumos  de  preço  altamente

absurdo  e  não  tem  boas  condições  para  escoamento  de  sua  produção.  É  muito

comum, principalmente no interior de Minas, percebermos as dificuldades enfrentadas

por  esses produtores,  como estradas ruins  e dificuldades na negociação de seus

produtos.
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Costumo dizer,  Deputado Antônio Carlos Arantes, que, na realidade e a bem da

verdade, não temos produtores de leite,  temos entregadores de leite,  porque hoje

quem determina o preço desse produto são os laticínios. Os produtores, na realidade,

são reféns desse sistema perverso. Agora V. Exa. expõe essa grande preocupação

que é a incorporação dessas cooperativas, que dificultará ainda mais a situação dos

nossos trabalhadores do campo.

Quero também ser solidário e dizer que estamos juntos com V. Exa. e os Deputados

desta Casa, sobretudo com os que defendem o homem do campo, para trabalharmos

e vislumbrarmos dias melhores para esses trabalhadores tão importantes na cadeia

produtiva do nosso Estado e nosso país.

Quero  também  torcer  muito,  Deputado,  para  que,  com  a  vinda  agora  para  o

Ministério da Agricultura do Deputado Antônio Andrade, que foi Deputado nesta Casa,

agora é Deputado Federal e conhece muito bem nosso Estado e sobretudo a situação

dos produtores rurais, ele, como Ministro, faça algo mais em prol dessa classe, que

merece muito.

O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Muito obrigado, Deputado Bosco.

Falando no campo, há a questão da segurança. A nossa região - não é Deputado,

Bosco? -, que é muito próxima do Estado de São Paulo, sempre é vítima de roubo, de

latrocínio, o que é uma grande preocupação. Temos falado frequentemente com o

Governador sobre isso, e ele diz que proporá agora, imediatamente, um programa,

uma ação forte em várias cidades de nossa região para colocar mais policiais e mais

equipamentos.

Quero  até  cumprimentar  o  Governador  e  agradecer-lhe,  porque  400  Delegados

tomaram  posse  nesta  semana,  o  que  será  muito  importante.  Também  quero

agradecer ao Governador porque também há seis micro-ônibus para atender a saúde

de  minha  região,  de  São  Sebastião  do  Paraíso,  Jacuí,  Monte  Santo  de  Minas,

Pratápolis, Itaú de Minas, São Tomás de Aquino e Itamoji. Há também o anúncio de

novas rodovias e projetos junto à Secretaria de Transportes e Obras Públicas, com o

nosso Secretário Carlos Melles;  e com o DER, com o Dr.  José Élcio.  Poderemos

iniciar  neste ano ainda, se Deus quiser,  várias rodovias em minha região, até em

Jacuí, Fortaleza de Minas, Paraíso, Guardinha, Monte Santo e Milagre.



775
____________________________________________________________________________

Novamente,  queria  agradecer  muito  ao  Governador  Antonio  Anastasia,  que tem

trabalhado bastante para a construção dessas rodovias para melhorar nossa região,

junto com nosso Secretário de Transportes Carlos Melles. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Caro Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão, que

preside os trabalhos nesta tarde; Sras. Deputadas e Srs. Deputados, permitam-me

saudar o Prefeito da minha terra querida, Cristais, Wenceslau Ribeiro, que hoje nos

dá o prazer da sua companhia, bem como o nobre Vereador Edmilson, que também

faz parte dessa nossa equipe, que hoje trabalha intensamente pela nossa terra, a

nossa querida Cristais.

Senhoras e senhores, quero trazer um pouco do que constatei na fala do nosso

Senador  Aécio  Neves,  quando,  em recente  discurso no Senado Federal,  citou  os

problemas,  a  necessidade de aprimoramento  para  que o  Brasil  reencontre o  seu

caminho.

Quero pautar-me pelo discurso do Senador Aécio Neves no Senado Federal, bem

como pela vinda do Presidente Fernando Henrique Cardoso à Capital mineira, o que

demonstrou, acima de tudo, que o nosso Senador tem, além de muita capacidade,

prestígio em todo o nosso país.

Senhoras  e  senhores,  retorno  a  esta  tribuna,  no  início  dos  trabalhos  desta  3ª

Sessão Legislativa, tomado de uma preocupação que deve ser a de todo brasileiro,

de cada um de nós que já viveu uma quadra triste de nossa história, cuja página foi

corajosamente virada há pouco mais de 18 anos, quando, sob a batuta de Itamar

Franco e Fernando Henrique Cardoso, foi criado o exitoso Plano Real. Era a vitória do

Brasil sobre um mal - a inflação - que corroeu por décadas a fio a riqueza nacional e a

capacidade de os brasileiros construírem seu destino com um mínimo de certeza e

segurança.

Quando todos nós já parecíamos resignados a conviver  com a inflação,  o Real

trouxe  um  novo  alento,  uma  nova  perspectiva,  que  permitiu  que  os  brasileiros

controlassem suas despesas e planejassem o futuro.

Infelizmente, Deputados João Leite e Antônio Carlos Arantes, a despeito de todos
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os  esforços  empreendidos  pelo  povo  brasileiro,  pelo  governo  de  Itamar  e  de

Fernando Henrique e por todos os governantes que contribuíram para essa mudança

histórica,  a  gestão  da  Presidente  Dilma  conseguiu  uma  proeza  -  aparentemente

impossível no contexto em que os fundamentos econômicos foram colocados - qual

seja, Deputado João Leite, a de despertar o dragão da inflação.

Vivemos dias de angustiante expectativa e de acentuado receio, que reclamam uma

reação firme e determinada para que o Brasil não se desvie do caminho construído

pelo Plano Real, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e por tantos outros avanços

conquistados pelos  brasileiros  nas  duas últimas décadas,  nobre Secretário  Dilzon

Melo.

É nossa responsabilidade clamar contra os desacertos da Presidente Dilma e reagir

às consequências danosas do governo Lula, que estão se confirmando dia após dia.

Vejamos o caso da Petrobras. Todos estamos lembrados das mãos sujas do ex-

Presidente Lula anunciando a nossa autossuficiência em petróleo. Infelizmente, ela

não aconteceu.

Hoje,  a  Petrobras,  sob forte intervenção do governo  federal,  importa  gasolina  e

banca o custo de vendê-la mais barato do que compra lá fora. Resultado: a empresa

brasileira,  que há dois  anos  estava entre  as  10 maiores do mundo,  hoje  amarga

prejuízo, porque a autossuficiência do Lula era só propaganda.

Veio o pré-sal, Deputado Glaycon Franco. A Petrobras captou U$70.000.000.000,00

para aplicar na exploração dessa riqueza anunciada. Mas esse dinheiro já não existe

mais - são U$70.000.000.000,00, Deputado Paulo Guedes, que já não existem mais -,

porque foi usado na importação de gasolina e diesel.

Como eu disse no início, gostaria de concluir o meu pronunciamento. Depois disso,

vou conceder todos os apartes que me forem solicitados, com toda certeza.

Resultado: a capacidade da Petrobras de explorar o pré-sal está comprometida, e

os benefícios dessa riqueza vão demorar anos e anos para chegar ao povo brasileiro.

Esse quadro mostra claramente que os interesses políticos de Lula e Dilma estão

causando  prejuízos  à  Petrobras  e  ao  povo  brasileiro,  pois  muitos  trabalhadores,

Deputado João Leite, usaram o seu Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS

- para investir nas ações da Petrobras e agora veem o seu capital se diluir com os
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prejuízos  da  estatal.  Na  verdade,  senhoras  e  senhores,  é  triste  informar,  mas  o

governo federal quebrou a Petrobras.

E  não  fica  só  aí,  na  questão  da  Petrobras,  Deputado  Rogério  Correia.  Quero

chamar a atenção de V. Exas. para o setor elétrico, que também tem sofrido com o

mesmo tratamento. Ninguém é contra a conta de luz mais barata. Aliás, o Senador

Aécio Neves apresentou proposta  que reduzia ainda mais  a conta de luz,  mas a

Presidente  Dilma  não  aceitou  porque  implicava  cortar  encargos  federais,  e  a

Presidenta não quer partilhar a receita.  Agora, por exemplo, ela tirou a RGR, que

deveria ter sido cortada ao final do governo Lula, após 50 anos da sua existência, e

não o foi porque, para fazer uma média, Lula usou uma arapuca e deixou para que

Dilma  a  retirasse  dois  anos  depois.  Deixou,  então,  por  mais  dois  anos  a  RGR,

Deputado Sebastião Costa, nosso decano, que já não precisava ser cobrada.

Assim, senhoras e senhores, a forma como foi feita a intervenção para garantir a

medida já está apresentando como efeito colateral a demissão de trabalhadores e,

pior, a redução nos investimentos. Vejamos os fatos. A Eletrobras, principal empresa

federal do setor, que calculou um prejuízo de R$8.000.000.000,00 com a intervenção

da Presidenta Dilma, anunciou que, entre as medidas para se adaptar à redução de

receita, irá promover um plano de demissões voluntárias pelo qual irão para a rua

pelo menos 3 mil funcionários. A Chesf, outra estatal federal, também já providencia o

seu plano de demissões. Somente em Furnas, também estatal federal, já foram 1.400

os demitidos.

Em resumo, senhoras e senhores, a falta de critérios objetivos para gerir um setor

altamente estratégico acarretará demissões. Além disso, a redução de receitas impõe

cortes nos investimentos, e, se não há investimentos, é claro que é mais difícil afastar

o risco do apagão. O que defendemos, nobres pares, é que o governo retome o

planejamento  para  o  setor,  abandonado  nos  últimos  anos,  pois  a  ausência  de

planejamento leva à queda nos investimentos, ao desequilíbrio, ao desabastecimento

e à piora na qualidade do serviço.

De fato, caro Deputado João Leite, o desafio do Senador Aécio Neves em listar em

seu recente discurso no Senado apenas 13 fracassos do governo Dilma foi tarefa

bem maior que os 12 trabalhos de Hércules. O PIB é do Paraguai. O PAC é promessa
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e propaganda. Cadê a duplicação da BR-381, cujo início estava programado para

março? O edital foi cancelado mais uma vez. E a transposição do São Francisco?

Que vergonha! Quando levará água ao sertão nordestino, que agoniza a pior seca

dos  últimos  50  anos?  Até  agora  só  prejuízo  que,  acumulado,  chega  a

R$4.000.000.000,00,  e as  obras estão paralisadas!  Das 6 mil  creches prometidas

pela  Presidenta,  não  se  tem  notícia  de  uma  só  inaugurada.  Há  um  mineiro  no

Ministério  da Indústria,  mas nossa indústria nacional  não consegue alavancar e já

retrocedeu a índices anteriores à época de Juscelino Kubitschek. O descontrole da

inflação é uma realidade cada vez mais preocupante diante de sinais emitidos pelo

monstro adormecido há quase 20 anos.

A gestão fiscal, senhoras e senhores, é sintetizada na frase do ilustre Conselheiro

da Presidenta Dilma, o Ministro Delfim Neto, que diz: "Trata-se de uma sucessão de

espertezas." O patrimônio da Petrobras perde valor a cada dia. Hoje vale menos que

a  empresa  petroleira  da  Colômbia.  Que  vergonha!  E  o  etanol,  o  nosso  álcool,

anunciado como redenção nacional,  hoje,  Deputado Sebastião Costa, é comprado

dos Estados Unidos. E sabe V. Exa. o que isso gera? Se o álcool é comprado lá fora,

causa desequilíbrio em nossa balança comercial. E foi anunciado como a redenção, o

combustível  alternativo.  A falta  de  planejamento  do  governo  é  inegável.  Se  não

tivemos  apagão  elétrico  no  ano  passado,  foi  porque  o  desempenho  da  nossa

economia  “apagou”  primeiro.  Porque,  se  a  indústria  estivesse  hoje  forte,  já  teria

apagão no ano passado.

Eu, que fui Prefeito de Campo Belo, e aqui há outros ex-Prefeitos, sabemos: os

Municípios já não respiram mais. O Fundo de Participação dos Municípios, receita

única  da  esmagadora  maioria  dos  Municípios,  foi  drenado  para  financiar  a  rica

indústria automotiva. Essa indústria automobilística, que é rica, que suporta, mas que

está  sendo  ajudada,  em  detrimento  dos  Municípios.  Resultado  dessa  ação:  falta

dinheiro para a educação, e a saúde sofre com o veto da Presidente Dilma, que não

deixou  que  se  fixasse  percentual  de  investimento  obrigatório  do  governo  federal,

como  há  para  os  Estados  e  Municípios.  Temos  o  percentual  a  cumprir,  mas  a

Presidenta disse: “No meu dinheiro não, não se mexe”.

As drogas adentram nossas fronteiras e não encontram resistência e combate das
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forças federais, fragilizadas pela falta de investimentos. O resultado, intolerável, são

famílias destroçadas pelo “crack”. Pior de tudo é a negação da verdade, a leniência

com a corrupção, a apologia do autoritarismo e da censura, a complacência com a

descompostura,  como  vimos  recententemente  no  episódio  da  visita  da  jornalista

cubana.

Diante  dessa  situação  constrangedora,  é  hora,  senhoras  e  senhores,  de  nos

dispormos definitivamente a construir o caminho da unidade de Minas para formular

respostas às indagações do Senador Aécio Neves.

Pergunta o Senador Aécio Neves: como construiremos as verdadeiras bases para

transformamos  a  administração  diária  da  pobreza  em  sua  definitiva  superação?

Pergunta  o  Senador:  como  construiremos  as  bases  para  um  desenvolvimento

verdadeiramente sustentável e solidário com todos os brasileiros? Não tenho receio

em dizer: Minas tem a resposta, e ela atende pelo nome de Aécio Neves.

O Sr. Presidente – Com a palavra, o Deputado Fábio Cherem.

O Deputado Fábio Cherem* - Concedo aparte ao Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Primeiro queria agradecer a V. Exa. a

gentileza e ainda responder aqui, em 30 segundos, ao Deputado Duarte Bechir, a fim

de acrescentar aos números que apresentou, os quais ele deve ter obtido em outro

planeta,  em  Marte  ou  em  algum  outro  lugar,  porque  isso  não  acontece  aqui  no

Brasil... Vou refrescar a sua memória: em 2002, quando Fernando Henrique deixou o

governo,  o  valor  de  mercado  da  Petrobras  era  de  R$15.500.000.000,00,  os

investimentos não passavam de R$18.000.000.000,00, e o número de servidores, 46

mil;  em  2012,  no  governo  Dilma,  10  anos  depois,  o  valor  de  mercado  era  de

R$126.000.000.000,00,  e  os  investimentos,  só  do  ano  passado,

R$84.000.000.000,00. Então os números deixam V.  Exa. sem nenhum argumento,

Deputado Duarte Bechir. Aliás, o seu discurso foi muito parecido com o que Aécio fez

no Senado. Tenta ludibriar as pessoas com alguns números fajutos, mas não fala de

gente, de povo, da transformação social que este país teve nos últimos 10 anos. É

por isso que o povo aprova, com mais de 90%, o governo da nossa Presidente. Só

isso resolve tudo e responde aos seus questionamentos.

O Deputado Fábio Cherem* - Concedo aparte ao Deputado João Leite.
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O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Fábio Cherem.

O Deputado Duarte Bechir, o Deputado Fábio Cherem, estão cobertos de razão. O

PT mudou muito. Dilma ontem chamou Fernando Collor de parceiro e elogiou Renan

Calheiros.  Eles  mudaram  demais.  Por  que  Minas  Gerais  foi  esquecida?  Tive  o

cuidado  de  fazer  um  levantamento.  No  governo  de  Fernando  Henrique  Cardoso,

tivemos 18 Ministros mineiros, e o Presidente da Câmara dos Deputados foi o mais

querido,  o  Aécio  Neves,  citado  pelo  Deputado  Duarte  Bechir;  no  governo  Dilma,

temos um. Minas Gerais está esquecida.

Por fim, quero citar os números, que são irreais, como disse aqui um Deputado. Os

números do governo federal são irreais, porque o Orçamento da União deste ano

tinha uma previsão de crescimento de 4,5%; este Brasil espetacular, que foi falado

aqui, cresceu 0,9%. O orçamento previsto é de R$2.276.000.000.000,00; sendo 40%

desse orçamento, que representa R$900.000.000.000,00, para pagamento de dívida;

3,5%, R$81.000.000.000,00, para a saúde - 3% para a saúde, essa é a prioridade do

governo  Dilma,  do  governo  do  PT  -;  e,  para  a  educação,  1,23%  -  1%  para  a

educação.

Deputado Fábio Cherem, essa é a verdade. Está aqui quanto eles vão gastar em

infraestrutura,  e  representa  2,24%.  Estou  fazendo  um  levantamento  agora  da

propaganda.

Muito obrigado pelo tempo que V. Exa. me concedeu, mas queria deixar a verdade

desse partido e  deste governo,  que está quebrando o  Brasil  e  abandonou Minas

Gerais. Ficam aqui os 18 Ministros de Fernando Henrique Cardoso, que duplicaram,

passando pela sua Lavras, 600km da 381. No outro lado da 381, estamos vendo as

pessoas morrerem. Muito obrigado.

O Deputado Fábio Cherem* - Perfeito. Sr. Presidente e demais Deputados, é com

muita satisfação que registro uma homenagem concedida à Fundação Hemominas e

aos demais agraciados com a importante Comenda da Paz Chico Xavier, na última

sexta-feira, em Uberaba,  no nosso querido Triângulo Mineiro.  Como representante

desta Casa junto ao Comitê Permanente da Comenda da Paz Chico Xavier - o que

muito  me  orgulha  -,  participei  ao  lado  do  nosso  Governador  Antonio  Augusto

Anastasia e de outras autoridades e personalidades dessa merecida homenagem,
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que leva o nome de uma pessoa que deixou uma mensagem de paz, solidariedade,

humildade e caridade.

A Comenda da Paz Chico Xavier foi criada para homenagear pessoas e instituições

que se destacam na promoção da paz e do bem-estar  da humanidade,  como na

realização  de atividades,  buscando  o  desenvolvimento  de  pesquisas  científicas  e

tecnológicas;  participação  em  campanhas  pacifistas,  movimentos  e  manifestos  a

favor  do desarmamento e da defesa do cidadão,  além de projetos que ajudam a

combater a fome e a miséria ou que contribuem para o desenvolvimento literário,

artístico e cultural. A paz, objetivo nosso como sociedade e indivíduos, é buscada de

forma perseverante pela sociedade atual.

Hoje, mais do que nunca, eu me orgulho também de ter tido a oportunidade de

indicar uma instituição tão representativa para os mineiros, a Fundação Hemominas,

que tem a importante missão de fornecer à população sangue e hemoderivados de

qualidade.

Em 2011, apenas no Hemocentro de Belo Horizonte, foram feitos mais de 1 milhão

de cadastros de doadores de sangue, bem como uma produção superior a 750 mil

hemocomponentes.  A  Fundação  Hemominas  já  cobre  91%  dos  procedimentos

transfusionais em todo o Estado e pretende receber todos os procedimentos do SUS.

Ao todo,  são  540 entidades  conveniadas  no  Estado,  incluindo  hospitais  públicos,

filantrópicos e particulares.

Além disso, a Fundação Hemominas faz ainda o cadastramento de candidatos à

doação de medula óssea, sendo que, no último ano, foram cadastrados quase 60 mil

doadores de medula óssea no Estado. A realização do transplante de medula óssea é

para muitos pacientes a última esperança de sobrevivência, a chance de cura de

doenças  ligadas à  insuficiência  da  medula,  como a  leucemia,  por  exemplo,  entre

outras tantas.

Aos colegas digo que Minas tem contribuído para o País com os mais diversos

expoentes. Na política temos mártires como Felipe dos Santos, Tiradentes e, mais

recentemente,  Tancredo Neves.  E isso ao  longo  da nossa história,  nas artes,  na

arquitetura e em todos os pontos. Como poeta, podemos citar Carlos Drummond de

Andrade; e, como escritor contemporâneo, Guimarães Rosa. É importante ressaltar
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aqui,  de  plano,  a  figura  eminente  de  Francisco  Cândido  Xavier,  que,  em  recente

pesquisa,  desbancou  vários  outros  expoentes  do  Brasil.  Para  a  maioria  dos

brasileiros, ele é considerado a figura mais importante do século XX entre todos os

brasileiros.

O Deputado Jayro Lessa (em aparte)  - Retornarei ao assunto sobre o qual falei

ontem, na tribuna desta Casa, em relação à atuação do Sr. Thiago Cota, Diretor da

Ruralminas, que está fazendo campanha a Deputado Estadual no cargo que ocupa.

Ontem recebi o jovem Higor Maciel,  Prefeito de Berilo,  o qual vem enfrentando,

conforme sabemos, todas as dificuldades para administrar essa pequena cidade. Tive

uma votação expressiva junto com o grupo que me apoiou e também apoiou o Higor.

Em conversa com o jovem Prefeito, tive a confirmação de que o nosso amigo Thiago

Cota já lhe garantiu R$600.000,00 para a realização de obras naquele Município e

que ligou para ele, em nome do governo do Estado, como se fosse Governador - não

entendo como -, para tomar um café e dizer que teria muito interesse em ajudá-lo

com os benefícios dos programas que a Ruralminas tem.

Caros amigos Deputados, nobre Presidente Adelmo Carneiro Leão, quero dizer que

o jogo das eleições de 2014 já começou, mas de forma muito desigual, em que esta

Casa assiste aos detentores de poder no Executivo escolherem os novos Deputados

Estaduais que gostariam de ver eleitos no próximo ano. O governo está escolhendo

os Deputados que serão eleitos no próximo ano e descarregam neles os recursos e

benefícios dos programas das secretarias estaduais.

Gostaria  que  vocês,  colegas  da  Assembleia,  ficassem  atentos  ao  que  o  atual

governo  está  nos  proporcionando.  Um  exemplo:  apenas  para  Berilo,  o  governo

promete R$600.000,00 e ainda coloca o Sr. Thiago Cota para ser o salvador da pátria

desse Município,  sabendo que sou Deputado Estadual  votado pelo  grupo político

local. É falta de respeito e consideração conosco, Deputados que apoiam os projetos

do Governador Anastasia, mesmo a contragosto, às vezes. A falta de respeito está

muito  grande.  Registro  aqui  o  meu  descontentamento  e  alerta  ao  Governador

Anastasia, para que fique atento à politicagem praticada em seu governo. Qualquer

um tem direito de ser candidato e disputar o pleito eleitoral. Então que saia do cargo,

que lhe foi confiado pelo Governador para trabalhar por Minas e não para seus planos
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pessoais. Peço à Assembleia Legislativa que fique alerta, porque o Sr. Thiago Cota

está entrando em todas as bases. Esse é o primeiro caso de que estou sabendo,

porque está mais na minha área. Mas há muitos outros candidatos que precisam ser

olhados por esta Casa, que precisa ser respeitada, assim como os Deputados. O

programa que o governo passava para os Deputados implementarem em suas bases,

hoje  virou  programa do governo e  infelizmente,  cada vez mais,  o  Deputado está

desprestigiado. Muito obrigado.

O  Deputado  Fábio  Cherem*  -  Deputado  Jayro  Lessa,  o  seu  aparte  foi  muito

importante, porque defende os Deputados desta Casa.

Deixo  agora  o  meu  reconhecimento  aos  integrantes  do  Comitê  Permanente  da

Medalha  Chico  Xavier  -  Comenda  da  Paz.  Parabenizo  todos  os  homenageados.

Deixamos a nossa esperança de que a festa da comenda do próximo ano seja tão

relevante quanto essa, com a presença do ilustríssimo Governador Antonio Anastasia,

para  que,  no  porvir,  a  medalha  seja  sempre  uma esperança  e  um  incentivo  de

empenho e perseverança a todos que trabalham pela paz entre os homens. Muito

obrigado aos colegas. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Deputado Adelmo Carneiro Leão,

companheiro de partido; senhoras e senhores; telespectadores da TV Assembleia;

ouvintes  da  Rádio  Assembleia,  boa  tarde.  Hoje  vim  falar  sobre  a  semana  do

consumidor. Sexta-feira é o Dia Mundial do Consumidor, quando a Presidente Dilma

anunciará diversas mudanças na Lei de Defesa do Consumidor.

Depois de ouvir aqui os Deputados Duarte Bechir e João Leite, não posso deixar

também de falar um pouco da Petrobras. Deputados João Leite e Duarte Bechir, não

custa nada reforçar o que o Deputado Paulo Guedes muito bem disse em seu aparte.

Contra fatos  não há argumentos.  Esses números são reais,  verdadeiros, não são

inventados. Vou repetir os números que o Deputado Paulo Guedes citou, Deputado

Duarte Bechir, porque é importante. São fatos e contra fatos os argumentos perdem

força. Em 2002, último governo do tucano Fernando Henrique Cardoso, a Petrobras

valia US$15.500.000.000,00.
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No  ano  passado,  o  valor  de  mercado  da  Petrobras  chegou  a

US$126.000.000.000,00,  Deputado  Rogério  Correia.  O  lucro  líquido  em  2002,  no

último ano do governo Fernando Henrique,  foi  de  R$8.100.000.000,00  e,  no  ano

passado,  de  R$21.200.000.000,00.  Em  2002,  a  Petrobras  investiu

R$18.900.000.000,00. No ano passado, no governo da Presidente Dilma, a cifra foi

de R$84.000.000.000,00. Cito todos esses números para mostrar bem a diferença. O

número de empregados da Petrobras quase dobrou nos últimos 10 anos, Deputado

João Leite.  Passou de 46 mil,  em 2002,  último ano do Fernando Henrique,  para

84.700 empregados, no ano passado. Outro dado importante a ser ressaltado em

relação à Petrobras, Deputado Duarte Bechir,  é o êxito da gestão dessa empresa

durante os 10 anos do governo do PT, do Presidente Lula e da Presidenta Dilma. A

produção de petróleo saltou de 1.500.000 barris por dia, em 2002, para 1.980.000

barris por dia, no governo do PT. No mesmo período, a receita da estatal saltou de

R$69.000.000.000,00  para  R$281.000.000.000,00.  Em  60  anos  de  história,  a

Petrobras já enfrentou muitos desafios, mas, no governo tucano, correu sérios riscos

de ser vendida, assim como o Banco do Brasil.

Naquela época eu era Presidente do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte.

Enfrentamos e conseguimos evitar a privatização de Furnas, mas não conseguimos

evitar a da Vale do Rio Doce. No governo do PT, as estatais são preponderantes e

fundamentais na promoção do desenvolvimento, ajudando o País a enfrentar a crise

mundial. Olhem como está a Europa agora. Basta ver que os países europeus não

estão conseguindo enfrentar a crise.

Nós, com a Petrobras e outras empresas estatais, com o Banco do Brasil, com a

Caixa Econômica Federal,  estamos  fazendo política  de enfrentamento  da  crise.  A

Petrobras  vai  bem,  vai  muito  bem.  Ela  tem  um papel  importante,  preponderante,

fundamental no desenvolvimento do País. É para isso que uma estatal serve. Essa é

a diferença entre o pensamento do PSDB e o pensamento do PT. Para nós, uma

estatal não tem somente que produzir lucro, ela tem que servir ao desenvolvimento

do País. E é isso que temos feito, reforçando ao mesmo tempo o papel da Petrobras

e de todas as estatais.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)*  -  Deputado Pompílio  Canavez,  quero
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concordar com V. Exa., mas lembrar que nos tempos em que o PSDB governava o

Brasil  eles  sonharam  em  transformar  a  Petrobras  em  “Petrobrax”.  Eles  queriam

privatizar e vender a Petrobras. Fernando Henrique Cardoso chegou a mudar o nome

para Petrobrax, que era um nome a ser conhecido pelas empresas americanas que

comprariam  a  Petrobras.  Provavelmente  iam  vender  por  esse  valor  de

US$35.000.000.000,00, no máximo. Eles costumavam fazer a “privataria” e vendiam

mais  barato.  Hoje,  como  V.  Exa.  bem  destacou,  a  Petrobras  vale

US$126.000.000.000,00.  Mas,  mais  do  que  valer  US$126.000.000.000,00,  a

Petrobras hoje é uma empresa fundamental, até para controle de preço e da inflação.

E exatamente por garantir um preço menor que o procedimento da gasolina é que

nós não miramos somente a questão do lucro. O processo inflacionário no Brasil hoje

está completamente sob controle.

Essa nova fase que vive o PSDB, no nível nacional, em especial o Senador Aécio

Neves, de torcer e trabalhar para que o Brasil dê errado, me estranha. Isso é muito

triste, muito ruim.

Ontem não sei se V. Exa. prestou atenção, mas, na aprovação do Orçamento da

União, no Senado, com três meses de atraso, o PSDB, inclusive o Senador Aécio

Neves,  não  votou  o  Orçamento  do  Brasil.  Se  depender  deles,  o  Brasil  fica  sem

Orçamento. O Brasil vai para o brejo, para o buraco. E eles ficam torcendo para dar

errado. O Brasil vai dando certo, e eles torcem para dar errado. É o que a Presidenta

Dilma disse: “Os do contra ficam torcendo contra o País, e o País vai dando certo.”

Termino a minha fala, Deputado Paulo Guedes, dizendo que os tucanos estão com

uma nova mania: plagiar. Já disse que pedirei direitos autorais. Um dia, plagiaram o

Deputado Sávio Souza Cruz. O Aécio escreveu que é o Brasil real contra o Brasil da

fantasia. Ele imitou o Deputado Sávio Souza Cruz, pois ele fala isso aqui todos os

dias, inclusive gesticulando: “A Minas real ou a Minas da fantasia.” Então o Aécio o

plagiou. Agora estão me plagiando dizendo que o Aécio quebrou Minas. Já vi que

plagiaram também o “quebrou”. Não, essa é minha. Foi o Aécio quem quebrou Minas.

O Deputado Vanderlei Miranda disse que outro dia viu uma charge no jornal, onde

havia um tucano bicando uma mesa de madeira. Então o pica-pau olhou para ele e

perguntou: “Eu estou fazendo direitinho?” Os tucanos são assim.
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O Deputado  Paulo  Guedes  (em  aparte)*  -  Deputado  Pompílio  Canavez,  queria

parabenizá-lo por trazer números tão importantes, que deixam o Deputado Duarte

Bechir... Aliás, ele xerocou o discurso que o Aécio fez para uma pequena elite no

Senado,  porque ele  só discursa para eles.  Fez isso quando a  Dilma enfrentou o

monopólio das companhias hidrelétricas para baixar a conta de energia. De repente,

aparece Aécio  Neves,  o defensor  de  um pequeno grupo,  que hoje,  por  exemplo,

herda todos  os  dividendos  da  Cemig,  para  se  manifestar,  na  tribuna do  Senado,

contra a redução da conta de energia dos consumidores e das empresas. Esse é o

discurso do PSDB feito para uma pequena elite que governava o Brasil  na época

deles; que governava o Brasil, Deputado Pompílio, olhando para a Europa, de costas

para os problemas internos do nosso país.

Esses números que V. Exa. traz hoje sobre a Petrobras, cujo valor de mercado

cresceu quase 10 vezes em 10 anos, mostrando que o número de servidores e a

produção  dobrou...  Eles  não  têm  discurso,  porque  não  têm  como  fazê-lo  para

enfrentar o nosso governo. Agora elegeram a Petrobras, aliados à imprensa golpista,

para tentar desestabilizar o governo. Mas mais uma vez erraram, porque a Presidenta

da Petrobras hoje os  desafiou mostrando números reais  de  valor  de mercado da

empresa e da produção. Isso deixa mais uma vez o Senador, que quebrou Minas

Gerais,  sem  moral.  Que  moral  ele  tem,  Presidente  Adelmo,  em  falar  de  gestão,

quando maquiou as  contas  de  Minas num  tal  choque de  gestão? Ele  assumiu  o

Estado  com  uma  dívida  de  R$15.000.000.000,00  e  a  elevou  para

R$80.000.000.000,00. Ele quebrou Minas Gerais e vem falar de gestão. Que moral

Fernando Henrique e Aécio têm para falar  de gestão,  quando,  na  época em que

mandavam  neste  país,  o  país  vivia  de  pires  na  mão,  Deputado  Pompílio,  com

desemprego e inflação?

Hoje,  10 anos após essa era negra da história  do País, repito que eles não se

conformam em ver que as pessoas mudaram de vida, que geramos 20 milhões de

empregos com carteira assinada, tiramos 40 milhões de pessoas da linha da pobreza

e criamos oportunidades a todos para estudar com os programas ProUni, Luz para

Todos e tantos outros programas sociais que mudaram a realidade deste país. É isso

que o PSDB não consegue enxergar. Eles deveriam observar o choque de realidade
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e arrumar outro discurso, porque falar da Petrobras é falar que, mais uma vez, Aécio

atirou no próprio pé.

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado, Deputado Paulo Guedes. Para concluir

minha participação,  quero falar  da semana do consumidor.  Sexta-feira será o Dia

Mundial do Consumidor, e a Cemig está realizando a semana do consumidor. Mas

quando  tiveram  oportunidade  de  baixar  o  valor  da  tarifa  para  os  consumidores

mineiros, de baixar o valor da conta de luz para as residências e indústrias, a Cemig e

o governo do Estado não o fizeram. Agora, estão fazendo a semana do consumidor, o

que é contraditório. Quero relembrar e reforçar que é preciso diminuir o custo-Brasil, o

custo no Estado de Minas Gerais, baixando o valor da tarifa. Mas com a semana do

consumidor de energia elétrica, temos de pensar por que em Minas não foi feito como

em diversos Estados do Brasil, baixando ainda mais o valor da tarifa de energia. Pelo

contrário, a tarifa está subindo agora. A Aneel está concordando com um pedido da

Cemig de retirar dos mineiros o direito de ter o valor da conta de luz baixado. E a

Cemig aproveita esse momento da semana do consumidor para enaltecer direitos e

deveres, mas seria muito mais apropriado se tivesse baixado o valor da tarifa  de

energia elétrica, ao invés de subir agora.

Quero lembrar  também que,  durante uma fala  minha,  propus a  criação de uma

associação de clientes  da  Cemig,  o  que agora  é  realidade.  Conseguimos  criar  a

Associação de Clientes da Cemig e brevemente vamos inaugurar a sala para que os

clientes da Cemig possam fazer  suas reclamações. Queremos que os clientes da

Cemig  tenham  direito  de  ser  ouvidos  pela  empresa  e  tenham  os  seus  direitos

respeitados.

Quero  lembrar  que  na  sexta-feira,  Dia  Mundial  de  Defesa  do  Consumidor,  a

Presidenta  Dilma  apresentará  diversas  medidas  à  Nação,  como  fez  no  Dia

Internacional das Mulheres, baixando o custo da cesta básica. Ela fará anúncios que,

com certeza, agradarão muito os brasileiros. Era o que tinha a dizer. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Glaycon Franco.

O Deputado Glaycon Franco -  Sr.  Presidente,  caros amigos Deputados,  distinto

público que nos acompanha pela TV Assembleia e que ocupa as galerias, servidores



788
____________________________________________________________________________

desta Casa, resolvemos hoje ocupar a tribuna para tratar de dois assuntos: um se

refere  à  questão  da  precariedade  das  frotas,  principalmente  da  nossa  região  de

Conselheiro Lafaiete, do Alto Paraopeba e do Vale do Piranga. Foi veiculada na mídia

escrita,  falada  e  televisiva  a  precariedade  que  a  frota  da  Polícia  Militar  do  31º

Batalhão vem enfrentando. Sabemos que esse é um problema crônico, não só de

Minas Gerais, mas também de todo o Brasil. Tão logo tomamos conhecimento do

assunto, nos reunimos com o nosso querido Ten. Cel. Sérgio Henrique Cardoso, que

já começou a tomar  as  providências. Tivemos uma reunião com o nosso querido

Secretário de Defesa Social, Rômulo Ferraz, e também com o Dr. Cylton. Por sinal,

as notícias são boas.

Gostaria  de  agradecer  ao  nosso  Governador,  porque  até  o  meio  do  ano

compraremos, por meio de um convênio com o Banco do Brasil, inúmeros veículos,

que serão destinados não só à Polícia Civil, mas também à Polícia Militar. Esse é um

trabalho do nosso querido Governador,  que teve sensibilidade para essa questão.

Então ficamos muito felizes com isso.

Temos boas novas para a nossa região:  o Dr.  Cylton Brandão, nosso Chefe da

Polícia  Civil,  nos  garantiu  que  teremos  três  novos  Delegados  em  Conselheiro

Lafaiete. A questão dos médicos-peritos e dos auxiliares de necrópsia também será

resolvida.

Hoje, Sr. Presidente, a nossa cidade, o Vale do Paraopeba e o Vale do Piranga

crescem vertiginosamente, e, com isso, os problemas as acompanham. Conseguimos

hoje que o Dr. Cylton se sensibilizasse com essa questão. Providenciaremos, até o

meio do ano, mais médicos-legistas e auxiliares de necrópsia para trazerem conforto

e tranquilidade às famílias, que, infelizmente, precisarem desse serviço.

O  Deputado  Lafayette  de  Andrada  (em  aparte)  -  Meu  caro  Deputado  Glaycon,

agradeço a V. Exa. o aparte.

Quero parabenizá-lo pela lembrança trazida. Recentemente a Polícia Civil concluiu

o  curso  preparatório  dos  novos  Delegados.  Foram  mais  de  400  Delegados.  O

concurso foi preparado no ano passado, e a turma aprovada teve, naturalmente, de

fazer o curso da Acadepol. Agora, o governo de Minas presenteia o nosso Estado

com mais 415 Delegados da Polícia Civil.
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Sabíamos - o que já havia sido detectado efetivamente -, da necessidade de novos

Delegados, em função de vários Delegados terem sido aposentados.

Quero parabenizar o Dr. Cylton Brandão. Ele nos informou que o seu desejo era

contemplar todas as comarcas do Estado de Minas Gerais  com, pelo menos,  um

Delegado  de  Polícia.  Ou seja,  Minas,  mais  uma vez,  está  mostrando  um grande

avanço na área da segurança pública. Parabenizo o Secretário de Defesa Social, Dr.

Rômulo Ferraz, que concluiu esse programa iniciado na gestão anterior em que eu

estava à frente. Parabenizo também o Dr. Cylton, Chefe da Polícia Civil no Estado de

Minas Gerais,  porque está tomando medidas efetivas.  Ele,  com sua competência,

detectou os pontos de maior necessidade e, justamente, esses pontos estão sendo

contemplados.  Parabéns,  Deputado  Glaycon,  por  trazer  a  esta  tribuna  mais  essa

importante notícia para todos os mineiros. Muito obrigado.

O Deputado Glaycon Franco - Outro assunto nos fez ocupar esta tribuna. Algumas

notícias, em relação à saúde, Deputado João Leite, têm sido veiculadas. Às vezes,

elas  nos  deixam  preocupados,  outras  vezes,  até  estarrecidos.  Gostaria  de  fazer

algumas reflexões sobre o assunto, como médico e como membro da bancada da

saúde aqui desta Casa.

Hoje o Sistema Único de Saúde, quer queiram, quer não, é comprovadamente o

sistema universal  gratuito  que tem a  melhor  estrutura  do mundo.  Deputado João

Leite,  o  SUS  atende  mais  de  100  milhões  de  pessoas  na  atenção  básica;  são

realizadas mais de 500 milhões de consultas ao ano; e são mais de 3,2 bilhões de

procedimentos ambulatoriais. Atualmente, o SUS tem o maior banco de leite materno

do mundo. Então, está provado que é um sistema que dá certo. Precisamos é de

mais recursos. Não podemos coadunar com a ideia, como disse o nosso Ministro da

Saúde,  de  que  o  problema  da  saúde  no  Brasil  é  falta  de  médicos.  Eles  estão

querendo  importar  médicos  para  o  Brasil.  Sabemos  que  isso  não  dará  certo.  A

questão  da  saúde  não  é  trazer  mais  médicos,  mas  melhorar  a  infraestrutura  da

saúde, descentralizá-la e levá-la aos pequenos Municípios. Temos de dar cobertura.

Hoje  todos  os  nossos  Prefeitos  investem  na  saúde  entre  20%  e  30%  do  seu

orçamento, sendo que o mínimo constitucional é 15%. Os Estados investem de 8% a

9%. Graças a Deus, o nosso Estado, com a sensibilidade do nosso Governador, está
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investindo 12%. Então, não podemos...

O Deputado João Leite (em aparte) - A previsão do Orçamento da União para este

ano na saúde é de 3,5%. Concordo com V. Exa., o SUS é um milagre. Continuar

fazendo esse atendimento com essas migalhas do governo federal, como V. Exa. nos

relatou, é um milagre.

O Deputado Glaycon Franco - Deputado João Leite, e o que acontece? Essa ação

não vai resolver o problema. O médico não tem segurança. E, se ele não tiver uma

estrutura para lhe dar cobertura, segurança jurídica e segurança à sua família, ele

não  irá  para  o  interior.  Então,  não  é  a  importação  de  médico  que  resolverá  o

problema. Não sabemos qual é a sua formação, pois não houve o acompanhamento

do Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira. Temos, sim, de

dar condições para que os nossos médicos possam ir para o interior de Minas Gerais

e tenham condições dignas de trabalho. Só vamos conseguir isso por meio de mais

recursos,  de  projetos  como  o  Assine  +  Saúde,  que,  com  essa  grande  iniciativa

popular,  injetará mais  R$40.000.000.000,00 na saúde.  Hoje o déficit  da saúde do

Brasil  está  em  torno  de  R$60.000.000.000,00.  Com  os  10% vetados  pela  nossa

Presidenta, teríamos mais R$40.000.000.000,00 para a saúde.

Digo mais, Deputado João Leite, acredito que precisamos criar uma nova carreira

de médico no Estado nos moldes da carreira dos nossos Promotores, Defensores e

jurídicos; realizar concurso público; pagar muito bem o médico e lhe dar condições

jurídicas. Aqui está o nosso Presidente, Deputado Adelmo, e ele sabe da situação,

pois é médico. Você vai para o interior com uma proposta de trabalho, mas, por uma

querela política local, é demitido e fica lá sem saber o que fazer com sua família.

Portanto, temos de criar uma carreira digna para o médico, dar-lhe condições para

que  tenha  progressão  ao  longo  da  vida,  não  apenas  por  antiguidade,  mas  por

merecimento, por intermédio de cursos de capacitação e da questão da lotação e da

remoção. Por exemplo, se ele for lotado em uma cidade longínqua, que tenha mais

progressão na carreira, com critérios mais definidos. Assim, teremos condições de

enraizar o médico naquela região mais longínqua, mais inóspita e com maior risco

social.

Então, temos de trabalhar nestas duas vertentes: dar condições de trabalho e criar
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uma  carreira  para  o  médico.  O  Estado  tem  de  dar-lhe  condições  e  melhorar  a

infraestrutura.

O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Glaycon Franco, fale um pouco dos

equipamentos  no  interior.  Apesar  de  termos  o  médico,  de  quais  recursos

precisaríamos no interior para fazer um bom atendimento?

O Deputado Glaycon Franco - Não temos. A maioria dos hospitais - vocês sabem

muito bem disso - está em petição de miséria. Só em Minas Gerais são 111 hospitais.

Foram fechados 47 mil leitos em todo o Brasil. Isso mostra a nossa carência. Sem

recursos, não temos condições. Há 18 anos, não há reajuste na tabela do SUS. O

tratamento  de  uma insuficiência  cardíaca  está  em  torno  de  R$60,00.  Ou  seja,  a

consulta paga ao SUS é de R$2,26. O hospital tem de colocar mais R$2,28 para

manter o custeio. Portanto, não podemos aceitar a ideia de que o problema é a falta

de médicos. Precisamos, sim, investir mais na saúde.

Deputado João Leite, fiquei perplexo com a matéria publicada na semana passada

na  “Folha  de  S.Paulo”,  cujo  título  é:  “Dilma  vai  acabar  com  o  SUS?”.  Deputado

Adelmo, essa matéria foi assinada por três colegas médicos: Lígia Bahia, professora

do  Instituto  de  Saúde  Coletiva  da  Universidade  Federal  do  Rio  de  Janeiro;  Luís

Eugênio Portela, professor titular da Universidade Federal da Bahia e Presidente da

Associação  Brasileira  de  Saúde  Coletiva;  e  Márcio  Scheffer,  professor  do

departamento de medicina preventiva da USP.

O texto diz o seguinte: (- Lê:)

“O desmonte final do SUS vem sendo negociado a portas fechadas em encontros

da  Presidente  Dilma  Rousseff  com  donos  de  planos  de  saúde,  entre  eles

financiadores da campanha presidencial de 2010 e sócios do capital estrangeiro, que

acaba de atracar faminto nesse mercado nacional. Na pauta, a chave da porta de um

negócio  bilionário  são  os  planos  de  saúde  baratos  no  preço  e  medíocres  na

cobertura, sob encomenda para estratos de trabalhadores em ascensão. O pacote de

medidas que prevê a redução de impostos e subsídios para a expansão à assistência

médica suplementar é um golpe contra o SUS ainda mais ardiloso que a decisão do

governo de negar o comprometimento de pelo menos 10% do Orçamento da União

para  a  saúde.  A proposta  é  uma  extorsão.  Cidadãos  e  empregadores,  além  de
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contribuírem com impostos, serão convocados a pagar novamente por um serviço

ruim, que julgam melhor que o oferecido pela rede pública, a que todos têm direito.

Em nome da limitada capacidade do SUS, o que se propõe é transferir  recursos

públicos para fundos de investimentos privados.”

Como o tempo está escasso, não lerei tudo, mas gostaria apenas de ressaltar o que

dizem esses três colegas médicos, no final: “É inaceitável a intenção do governo de

abdicar da consolidação da rede pública, ou seja, do nosso querido SUS, e apostar

no avanço de planos de saúde ineficientes”.

Deputado João Leite,  isso está ocorrendo na Colômbia,  onde a saúde está  em

péssimas  condições.  Achamos  um  absurdo  reduzir  impostos,  subsidiar  planos  de

saúde particulares, porque, na verdade, o cidadão pagará duas vezes. Ele já paga os

impostos que vão para o SUS. O que temos de fazer é investir no SUS, desonerar,

diminuir os tributos sobre os remédios, um dos produtos mais tributados do mundo.

Mais da metade da população abandona o tratamento porque não dá conta de pagar

os remédios. Somente de impostos embutidos no preço final são quase 34%.

O Deputado João Leite (em aparte) - E os remédios aumentarão agora.

O  Deputado  Glaycon  Franco  -  Na  Argentina,  os  impostos  incidentes  sobre  os

remédios estão em 21%; nos países da Europa, estão em torno de 5% a 6%; nos

Estados  Unidos,  no  Canadá  e  no  México,  os  medicamentos  não  são  tributados.

Temos de isentá-los  também.  Existe  uma proposta  de emenda à Constituição do

Senador  Paulo  Bauer,  com a  aquiescência  de  todos  os  Senadores,  isentando os

impostos. Isso, sim, é trabalhar em prol da população. Temos de isentar também os

equipamentos oncológicos.

Gostaria de dizer que há outras maneiras de ajudar a população, não favorecendo

os planos de saúde particulares, mas investindo cada vez mais no SUS. Obrigado

pela tolerância, Sr. Presidente. Voltaremos a falar desse assunto futuramente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado

Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Caro Presidente, disse inicialmente que reproduziria

parte do discurso do Senador Aécio Neves e fui claro. O Deputado Paulo Guedes

teve a oportunidade de partilhar, compartilhar, discutir e debater o que eu disse, mas



793
____________________________________________________________________________

fui ofendido com suas palavras. Pedi a V. Exa. a palavra pelo art. 164, para mais uma

vez fazer valer o meu direito de ser protegido contra os ataques pessoais.

Sinto isso e digo claramente - aliás há uma afirmação quase unânime - que os

adversários de Aécio Neves nesta Casa, sempre que podem, agridem a pessoa do

Senador. Não discutem a política nem as ações, mas a pessoa. Assim foi comigo na

tarde  de  hoje.  Ocupei  esta  tribuna  e,  no  mesmo  instante,  disse  que  faria  o

pronunciamento em decorrência do que o Senador disse no Senado. Fui claro.

O Deputado Paulo Guedes disse que aqui se engana, assim como o choque de

gestão  e  o  Plano  Real  foram  um  engano.  Ele  disse  que  o  governo  brasileiro

governava de costas. Na verdade,o governo federal estava lá trabalhando, criando o

Plano Real, mas o partido do Deputado Paulo Guedes estava votando contra. Estava

lá  o  governo  trabalhando  pela  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  e  o  partido  do

Deputado  Paulo  Guedes  votando  contra.  Aí  vem  ele  e  diz:  “Trabalhamos  para  o

quanto  pior,  melhor”.  Ora,  a  Lei  de  Responsabilidade Fiscal  e  o  Proer,  que  hoje

saneou os bancos, não tiveram o apoio do partido do Deputado Paulo Guedes. Votou

contra o Plano Real, disse que não podia fazer da miséria uma política quando se

discutia o Bolsa Família - que era o Bolsa-Escola e o Vale-Gás. Aí o governo atual

uniu o Vale-Gás ao Bolsa-Escola e criou o Bolsa Família. Na época anterior, era a

forma de conduzir a pobreza.

Na  verdade,  tudo  isso  são  fatos,  e,  quando  mostramos  a  verdade,  somos

agredidos. Não se discutem números com realidade, apenas pessoas nesta Casa.

Qual  mineiro  não  sabia  que  Minas  Gerais,  ao  final  de  cada  exercício  financeiro,

acumulava um prejuízo altíssimo? Era preciso sanear, e foi o Senador Aécio Neves,

quando assumiu  o  governo de Minas,  com Anastasia,  que  equilibrou  as  finanças

possibilitando  hoje  buscar  recursos  em  forma  de  empréstimo.  Hoje  Minas  tem

capacidade de pagamento.

Se se fala de dívida e de empréstimo, é porque há capacidade de se buscarem

recursos, que não havia quando eles governaram o Estado de Minas. Quando eram

Vices de outros partidos que governaram o Estado, tínhamos déficit. A cada final de

ano era déficit e mais déficit. Quem se lembra do prazo em que os professores de

Minas  recebiam  quando terminavam o exercício  mensal  do  trabalho? Qual  era  a
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escala em que os professores de Minas recebiam? Eram três,  quatro,  cinco, seis

escalas. Alguns recebiam até com 40 dias depois de ter o efetivo exercício prestado.

Se falarmos aqui, eles tentam agredir as pessoas. Não se pode ter essa política, esse

comportamento, não se podem atacar as pessoas. Sei, muita gente sabe e o Brasil

inteiro está ciente disso porque eles agridem as pessoas e tentam desconstruir suas

imagens.

Aqui  em  Minas,  desde  2002,  quando  houve  eleição  para  governo,  elegemos  o

Senador Aécio Neves como nosso Governador. Ele se reelegeu Governador; apoiou

Anastasia e o elegeu; buscou apoio à reeleição de Anastasia e o reelegeu. Minas está

indo bem, mas, para que não continue esse comando organizado, eficiente, honesto,

eles tentam agredir e atacar as pessoas, buscam desconstruir o seu passado, o seu

presente,  porque acham que,  denegrindo imagens,  ganharão de nós as  eleições.

Assim não ganham. Têm de ganhar com proposta, com trabalho, com determinação,

com comprometimento e com a verdade, dizem os números, que eu posso até não

conhecer, mas desmintam, se forem capazes, uma dessas minhas afirmações. Todas

são verdadeiras.

Portanto,  requeri  o  art.  164  e  agradeço  a  V.  Exa.  reconhecer  o  direito  de  me

manifestar em consequência da ofensa que recebi do Líder do PT, Deputado Paulo

Guedes.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião. Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado João Leite.

O  Deputado  João  Leite  -  Muito  obrigado,  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,

Presidente. Queria insistir com V. Exa. para a retirada da palavra ofensiva contra a

população negra do Brasil, utilizada pelo Líder do PT, Deputado Paulo Guedes, que

acha que negro é cor. Não é cor,  é raça. Ele disse que os anos do PSDB foram
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negros. Gostamos, achamos então que foram anos bonitos. Amamos os negros, o

PSDB fica feliz de ser reconhecido como um partido que tem um tempo negro.

Mas queria,  Sr.  Presidente,  lamentar  a  maneira  como meu partido  é  tratado.  O

PSDB e os partidos que nos apoiam, apesar da campanha difamatória e  do que

fizeram com o Presidente Fernando Henrique Cardoso...  Tive oportunidade de, na

universidade, estudar os livros de Fernando Henrique, o que ele escreveu sobre a

escravidão na história do Brasil e de Minas Gerais. É lamentável o que fizeram com

Fernando Henrique Cardoso e com o nosso partido. E tentam agora fazer com Aécio

Neves.

Ouvimos aqui dizerem que Aécio Neves não falou de gente. Ele não precisa falar de

gente. Dizia um sábio que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Um

governador que ligou 230 cidades de Minas Gerais que não tinham ligação asfáltica e

eram esquecidas por todos, alguns lugares em que sou majoritário... Lembro-me de

carros sendo puxados por trator, de pessoas sendo carregadas no ombro para serem

atendidas por médicos. O Deputado Sebastião Costa, meu Líder, sabe disso. Sabe,

naqueles morros do Caparaó, como era sair  de uma cidade sem asfalto.  Ele não

precisa falar, o Caminhos de Minas está aí, o combate à pobreza rural está aí,  a

inclusão social de famílias vulnerabilizadas está aí.  Está aí o trabalho do Senador

Aécio  Neves.  As  Casas-Lares,  quando ele  encerrou  as  duas  últimas  Febens  que

existiam em Minas Gerais, estão aí para qualquer um visitar e ver.

Agora,  lamento  um partido  que,  junto  com Itamar  Franco...  Apoiamos  o  Itamar.

Quando a Luiza Erundina decidiu apoiar o Itamar Franco, foi expulsa do PT. Mas o

PSDB estava junto com o Itamar, com o pai do Líder Lafayette de Andrada apoiando.

Estávamos pensando no Brasil.

Falaram aqui que quanto pior,  melhor.  Melhor do que isso? Não queriam ajudar

Itamar Franco. Fernando Henrique foi lá. Mário Covas exigiu, dizendo ao Fernando

Henrique que ele precisava ir. E ele foi. Sabem o que ele encontrou, o que o PSDB

encontrou  junto  com  Itamar  Franco?  Encontrou  80%  de  inflação  do  governo  de

Fernando Collor, a quem Dilma ontem chamou de parceiro. Meu parceiro Fernando

Collor,  ela  disse.  E  Fernando  Collor  deixou  80%.  Lembro-me  de  que  eu  estava

concentrado para um jogo de futebol quando chegou o telefonema da minha esposa.
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Ela  me  disse:  “Confiscaram  o  dinheiro  dos  brasileiros,  tiraram  o  dinheiro  dos

brasileiros que estava nos bancos. As notícias estão dizendo, meu bem, que há gente

se suicidando”. Este é o parceiro do PT: Fernando Collor de Melo, que meteu a mão

no bolso dos brasileiros.

José Sarney, o amigo do PT. Nem sei por onde ele é Senador, se é do Amapá, do

Maranhão.  Se  for  do  Maranhão,  esse  é  o  Estado  mais  pobre  do  nosso país.  O

homem tem até uma ilha. E vem falar das privatizações do governo do PSDB, que

havia a lei de responsabilidade fiscal.

Outro  dia  eu  chegava  de  viagem,  e  o  taxista  veio  falando  mal  de  Fernando

Henrique. Ele dizia que falaram que ele roubou o Brasil, que Fernando Henrique fez

isso e aquilo. O homem não parava de falar ao celular, dirigia e falava ao celular.

Eu lhe disse que, antes de Fernando Henrique Cardoso, um telefone fixo no Brasil

custava R$7.500,00,  portanto os brasileiros  não tinham o direito  de adquiri-lo.  Os

meus  amigos,  os  meus  irmãos  da Vila  Oeste,  onde nasci,  todos  têm um celular.

Converso  com  eles.  Isso  foi  possível  com  Fernando  Henrique,  mas  eles  querem

difamar, querem acabar com a imagem de Aécio Neves, das pessoas. Não vamos

aceitar isso.

Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, vemos, de plano, que não há quórum para

a continuação dos trabalhos. Peço, portanto, o encerramento da reunião.

O Sr. Presidente - Vamos acatar o pedido do Deputado João Leite. Espero que, das

próximas  vezes,  tenhamos  a  oportunidade  de  abrir  este  debate  a  todos  os

Deputados, da mesma forma como fiz a ele e aos demais aqui presentes, e, dessa

forma,  possamos  prosseguir  com  a  discussão  em  respeito  à  presença  dos

parlamentares até o presente momento.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 14, às 14 horas, com a seguinte ordem

do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a

reunião.
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ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/12/2012

Às 11h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio Souza Cruz,

Carlos Henrique, Antônio Carlos Arantes e Zé Maia (substituindo o Deputado João

Vítor Xavier, por indicação da Liderança do BRT), membros da supracitada Comissão.

Está  presente  também  o  Deputado  Lafayette  de  Andrada.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e, em

virtude da  aprovação de requerimento  do  Deputado Carlos  Henrique,  dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar  matéria  constante  na  pauta  e  discutir  e  votar  proposições  da Comissão.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão e votação, é aprovado parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 2.955/2012 na forma do Substitutivo nº 2 ( relator: Deputado Carlos Henrique).

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a

votação  de  proposições  da  Comissão.  A  Presidência  recebe,  para  posterior

apreciação, os requerimentos do Deputado Celinho do Sinttrocel (3) em que solicita

seja  encaminhado à  Cemig  pedido  de  informações sobre  o  plano de redução de

despesas  no  tocante  a  possível  dispensa  de  trabalhadores,  bem  como  seja

encaminhada  a  lista  dos  acidentes  de  trabalho  ocorridos  com  os  trabalhadores

terceirizados nos últimos três  anos;  seja  encaminhada aos Deputados  Federais  e

Senadores de Minas Gerais cópia das Propostas de Emenda à Medida Provisória nº

579/2012, que dispõe sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de

energia elétrica, a redução dos encargos setoriais e a modicidade tarifária;  e seja

encaminhado  à  Cemig  pedido  de  providências  para  que  a  instituição  reabra  as

negociações com o Sindieletro e o Sindsul no que se refere ao acordo coletivo de

trabalho. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2012.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Carlos Henrique - Antônio Carlos Arantes - Zé Maia.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 5/3/2013

Às  9h03min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues,  Lafayette  de  Andrada  e  Leonardo  Moreira,  membros  da

supracitada Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado João

Leite,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do

Deputado Leonardo Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência: ofícios das Sras. Cristiane Campos Amorim Barony e Flávia Cunha

de Lima, Promotoras de Justiça, solicitando que esta Comissão empreenda esforços

junto  à  Secretaria  de  Defesa Social  com o  intuito  de  estabelecer  o  Município  de

Carangola como sede do plantão regional da Polícia Civil; do Deputado Ivair Nogueira

encaminhando denúncia sobre a conduta de agentes do Presídio de São João del-

Rei,  para conhecimento  e  tomada  de providências;  dos  Srs.  Mário  Luiz  Alves  de

Oliveira, Presidente do Consep de Carangola, solicitando que esta Comissão realize

audiência pública nesse Município para debater e propor melhorias no combate à

violência e ao uso abusivo de drogas; Rômulo de Carvalho Ferraz,  Secretário  de

Defesa Social, em resposta ao Ofício nº 2.640/2012/SGM, que encaminhou as notas

taquigráficas  da  reunião  desta  Comissão  que  debateu  as  ações  preventivas  de

criminalidade, tendo em vista o aumento do fluxo de pessoas e veículos nos Bairros

Bandeirantes, São Luiz, São José, Castelo e Ouro Preto, nesta Capital, informando

que o governo do Estado viabilizou a alocação de recursos financeiros que permitirão

a implementação de medidas visando à garantia da segurança da população nos

eventos relacionados às Copas das Confederações e do Mundo; Antonio Moreira,

Vice-Presidente da Associação da Floresta, encaminhando abaixo-assinado em favor

da manutenção da 5ª Delegacia de Polícia no Bairro Floresta, nesta Capital; Salim

Salema Pimenta, Vereador da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, solicitando que

esta Comissão empreenda esforços para a nomeação de dois Delegados de Polícia

para  atuar  na  Comarca  de  Pedro  Leopoldo;  e  de  correspondência  publicada  no
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“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios do Sr. Clyton

Brandão da Matta, Chefe da Polícia Civil (21 e 22/12/2012); do Cel. PM Luis Carlos

Dias Martins, Chefe do Gabinete Militar do Governador; do Ten-Cel PM Fabiano Villas

Bôas,  Secretário  Executivo  da  Defesa  Civil  do  Estado;  dos  Srs.  Júlio  César  dos

Santos  Esteves,  Secretário  de Casa Civil  em exercício;  Mauro  Moraes,  Deputado

Estadual da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (22/12/2012); Nelson Alves

Lara, Prefeito Municipal de Guapé (2/2/2013); Adriano Assunção Moreira, Delegado

Titular  da  2ª  Delegacia  Especializada  de  Investigação  de  Furtos  e  Roubos  de

Veículos Automotores; Júlio César dos Santos Esteves, Secretário de Casa Civil em

exercício  (2);  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Defesa  Pessoal  (2)

( 8/2/2013); da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil (3); dos Srs.

Cylton  Brandão  da  Matta,  Chefe  da  Polícia  Civil;  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,

Secretário de Defesa Social; do Deputado Dr. Charles, Presidente da Comissão de

Segurança da Câmara Legislativa do Distrito Federal; do Cel. PM Hebert Fernandes

Souto Silva, Corregedor da PMMG (16/2/2013);  da Sra. Maria Coeli  Simões Pires,

Secretária de Casa Civil, e do Sr. Adeilton de Souza Rocha, Presidente do Sindicato

dos Agentes de Segurança Penitenciária do Estado de Minas Gerais (22/2/2013); dos

Srs. Nelson Alves Lara, Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião do

Médio  Rio  Grande,  e  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Defesa  Social

(23/2/2013). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais

designou como relatores os Deputados citados a seguir:  Projetos  de Lei  nºs  211,

1.020,  1.137  e  1.347/2011  (Deputado  Lafayette  de  Andrada);  158  e  752/2011  e

3.378/2012 (Deputado Leonardo Moreira); 1.058, 2.203 e 2.331/2011 (Deputado Cabo

Júlio), em virtude de redistribuição; 1.871/2011 (Deputado Sargento Rodrigues), todos

em 1º turno.  Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após discussão e votação,  é  aprovado o parecer  pela aprovação no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 1.500/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Sargento  Rodrigues).  Registra-se  a

presença dos Deputados Cabo Júlio e Duarte Bechir. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que
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dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  4.199,  4.201,  4.208,  4.209,  4.240,  4.257  e

4.273/2013.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez,  são aprovados os requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues

(11) em que solicita seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares

lotados no 36º  Batalhão da BPM que participaram da operação que culminou na

prisão de dois homens e de uma mulher e na apreensão de 33 barras de maconha e

de outros materiais úteis ao tráfico ilícito de entorpecentes, no Bairro Morro Alto, no

Município de Vespasiano, pelo excelente trabalho; seja formulada manifestação de

aplauso aos policiais militares lotados na 22ª Companhia Independente da 12ª RPM

que participaram da operação que culminou na prisão de um homem e na apreensão

de 28 barras de maconha, totalizando 50kg da droga, no Município de Caratinga, pelo

excelente trabalho;  seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares

lotados na 1ª Cia. Rotam, no Gate, na 214ª Cia. do 48º BPM e aos policiais civis

lotados  na  Divisão  de  Investigação  de  Crimes  Patrimoniais,  na  1ª  Delegacia

Especializada de Crimes Cibernéticos, na 2ª Delegacia Especializada de Investigação

de Furto e Roubo e Latrocínio e no Departamento de Investigação de Crimes contra o

Patrimônio pela excelente atuação na operação que solucionou o sequestro de um

gerente  de  banco  e  de  sua  família  no  Município  de  Sarzedo;  seja  formulada

manifestação de aplauso aos policiais rodoviários federais e aos policiais militares

lotados,  respectivamente,  na  8º  Delegacia  de  Polícia  Rodoviária  Federal  e  no  2º

Pelotão da 107ª Companhia Independente do 7º BPM que participaram da operação

que  culminou  na  apreensão  de  uma  tonelada  de  maconha  encontrada  em  um

caminhão tombado na BR-262, pela excelente atuação; seja formulada manifestação

de aplauso aos policiais militares lotados na 22ª Companhia Independente da 12ª

RPM  que  participaram  da  operação  denominada  "Santa  Cruz",  que  culminou  na

prisão de cinco pessoas e na apreensão de dois menores que estariam envolvidos no

tráfico ilícito de drogas, na região de Inhapim, pelo excelente trabalho; seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis lotados no Departamento de Investigação

Antidrogas da Polícia Civil que participaram da operação que culminou na apreensão
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de  90kg  de  maconha  e  de  80  papelotes  de  cocaína,  na  apreensão  de  uma

adolescente e na prisão de integrantes de uma quadrilha que traficavam drogas em

um  comércio  de  fachada  na  Vila  São  Paulo,  Região  Nordeste  da  Capital,  pelo

excelente trabalho; seja formulada manifestação de aplauso aos policiais civis lotados

no Departamento  de  Investigação Antidrogas  da  Polícia  Civil  que participaram da

operação  que  culminou  na  prisão  de  uma  quadrilha  que  transportava  drogas  de

Rondônia a Belo Horizonte, pelo excelente trabalho; seja formulada manifestação de

aplauso aos policiais militares lotados na 13ª Companhia PM Tático Móvel do 13º

BPM que participaram da operação que culminou na localização do homem que,

mediante arma de fogo, havia ameaçado um Policial Legislativo no trânsito, no Bairro

Universitário,  nesta  Capital,  pelo  excelente  trabalho;  seja  encaminhado  ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja  reaparelhado  e

reestruturado  o  Hospital  da  Polícia  Civil,  nesta  Capital;  seja  encaminhado  ao

Secretário de Estado de Defesa Social pedido de providências para a adoção das

medidas pertinentes para que a secretaria da qual é titular assuma a administração

da cadeia  pública  do  Município  de Tupaciguara;  seja  encaminhado ao Comando-

Geral da Polícia Militar pedido de providências para aumentar o efetivo da 254ª Cia.

da PM, no Município de Tupaciguara; Lafayette de Andrada (3) em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Delegado Rogério Melo Franco, extensivo a

todos os membros do 4º Departamento da Polícia Civil, pela grande apreensão de

drogas realizada nas vésperas do Carnaval, em Juiz de Fora; seja formulado voto de

congratulações  com a  Cel.  PM Cláudia  Romualdo por  assumir  o  comando da 1ª

Região  Integrada  de  Segurança  Pública,  também  denominada  Comando  de

Policiamento  da  Capital;  seja  encaminhado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de

providências  para que,  tendo em vista  a  formatura  de  410 Delegados de Polícia,

sejam eles distribuídos em todas as comarcas do Estado, minimizando os impactos

dos plantões regionais nas Delegacias de Polícia Civil; Dalmo Ribeiro Silva em que

solicita seja realizada audiência pública para debater a segurança das casas noturnas

e de eventos no Estado. Em seguida, são declarados como prejudicados, conforme o

art. 284, I, do Regimento Interno, os requerimentos dos Deputados Ivair Nogueira em

que solicita  seja  realizada audiência  pública  para  obter  esclarecimentos  sobre  as
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condições de segurança e legalidade das casas noturnas e boates em funcionamento

no Estado; Fred Costa em que solicita seja realizada reunião para conhecer o plano

de segurança contra incêndio e pânico adotado no Estado e os critérios exigidos para

a  emissão  de  alvarás  de  funcionamento  a  casas  noturnas  e  afins;  e  Sargento

Rodrigues  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  obter

esclarecimentos sobre a fiscalização dos projetos de segurança contra incêndio e a

realização de vistorias de liberação e de funcionamento de casas noturnas, cinemas,

teatros, espaços destinados a eventos culturais e esportivos, boates e similares no

Estado. Logo após, são recebidos pela Presidência os requerimentos dos Deputados

Sargento Rodrigues (4) em que solicita seja realizada visita ao Instituto Médico-Legal

de  Governador  Valadares  para  verificar  as  precárias  condições  de  trabalho  dos

servidores e o estado de degradação da referida repartição; seja realizada visita ao 3º

Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar para obter esclarecimentos sobre a situação

da plataforma utilizada para resgate de pessoas isoladas em prédios em chamas;

seja realizada visita ao 31º Batalhão da Polícia Militar, no Município de Conselheiro

Lafaiete, para apurar denúncia de falta de viaturas no Município e de sucateamento

dos  equipamentos;  seja realizada visita  ao  Município  de Santa  Luzia  para apurar

denúncia de falta de estrutura física e profissional nas delegacias do Município; Célio

Moreira  (2)  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  discutir  os

frequentes assaltos  e  roubos às  residências  e  comércios  dos Bairros  Santa  Inês,

nesta  Capital;  seja  realizada  audiência  pública  para  discutir  a  desativação  da

cavalaria da região do Barreiro de Cima, bem como a situação da segurança pública

na região; Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada audiência pública para

discutir a formação de colegiado de juízes para processo e julgamento, em primeiro

grau de jurisdição, de crimes praticados por organizações criminosas, como medida

de segurança para a integridade dos julgadores, conforme disposição da Lei Federal

nº 12.692, de 2012; Arlen Santiago em que solicita seja realizada audiência pública

para  discutir  os  ataques  e  ameaças  sofridos  pelos  magistrados  mineiros;  Neider

Moreira em que solicita seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de

Direitos Humanos para verificar "in loco" as condições do presídio de Itaúna, tendo

em vista que nesse local  estão encarcerados  200 presos  e a capacidade é  para
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apenas 60;  e Carlos  Pimenta em que solicita  seja realizada audiência pública  no

Município de Montes Claros para debater a situação da polícia judiciária na região,

bem como a necessidade de instalação de um batalhão do Corpo de Bombeiros

Militar nesse Município. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

João Leite, Presidente - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 5/3/2013

Às  14h37min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Rômulo

Veneroso, Fred Costa, Duilio de Castro e Leonídio Bouças (substituindo o Deputado

Adalclever Lopes, por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Sargento  Rodrigues.  Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Rômulo  Veneroso,  declara  aberta  a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duilio de Castro,

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

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

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

Comissão e comunica o recebimento de ofício da Sra. Lilian de Campos Mendes,

Oficiala do Ministério Público, informando que o contrato de parceria público-privada

da Rodovia  MG-050 está  sendo tratado  em procedimento  preparatório  aberto  em

desfavor da concessionária Nascentes das Gerais; e da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo” nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios

dos  Srs.  Érico  Reis  Guzen,  Gerente  de  Regulação  e  Outorga  da  Exploração  de

Rodovias  da  ANTT  (2/2/2013);  Ricardo  Augusto  Simões  Campos,  Presidente  da

Copasa-MG;  Danilo  Doneda,  Diretor  do  Departamento  de  Proteção  e  Defesa  do

Consumidor do Ministério da Justiça (substituto), e Dirceu Baraviera, Superintendente

de Serviços Privados da Anatel (substituto) (8/2/2013); e da Sra. Maria Coeli Simões
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Pires, Secretária de Casa Civil (16/2/2013). O Presidente redistribui o Projeto de Lei

nº 1.036/2011 para o Deputado Fred Costa e o Projeto de Lei nº 2.050/2011 para o

Deputado Adalclever Lopes. Registra-se a presença do Deputado Adalclever Lopes.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.137, 4.158 e

4.185/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte da Ordem do Dia, compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  da  Deputada  Luzia  Ferreira  em  que

solicita seja realizada audiência pública com a finalidade de debater a legalidade e

moralidade  das  multas  contratuais  de  fidelidade  e  carência  impostas  aos

consumidores pelas concessionárias de telefonia fixa e móvel atuantes no Estado;

dos Deputados Sargento Rodrigues (3) em que solicita sejam realizadas audiências

públicas para debater a violação dos direitos dos consumidores e o desrespeito à sua

dignidade, saúde e segurança que teriam sido praticados pela empresa Minas Arena,

que administra o Estádio Mineirão; para debater o descumprimento da Lei nº 20.334,

que possibilita ao consumidor a escolha do turno em que será realizada a entrega de

produtos e serviços; e para debater o descumprimento da Lei nº 20.019, que dispõe

sobre o fornecimento de sinal de TV a cabo e internet e similares; Fred Costa (3) em

que  solicita  sejam  realizadas  audiências  públicas  para  debater  as  falhas  no

atendimento aos idosos nos transportes coletivos, no Estado; para debater o reajuste

de 6,6% no preço do combustível nos postos de gasolina do Estado; e para debater o

descredenciamento do pronto atendimento pediátrico pelos hospitais particulares, no

Estado; Duilio de Castro em que solicita seja realizada reunião com convidados para

a apresentação do relatório das atividades do Procon Assembleia em 2012; Rômulo

Veneroso em que solicita seja realizada reunião com convidados, por ocasião do Dia

do Consumidor,  para  debater  temas relevantes para  a  Comissão no biênio  2013-

2014;  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para

debater a possível ocorrência de dano ao consumidor na oferta, pelas operadoras de

telefonia  celular,  de  planos  de  internet  supostamente  ilimitados  que,  na  prática,

apresentam  várias  limitações;  e  Vanderlei  Miranda  em  que  solicita  seja  realizada
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audiência pública conjunta com a Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

para debater as políticas públicas de fiscalização sanitária animal e a fiscalização de

produtos  alimentícios  no  Estado.  Retira-se  do  recinto  o  Deputado  Sargento

Rodrigues. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião especial a realizar-

se no dia 12/3/2013, às 14h15min, e para a próxima reunião ordinária; determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Rômulo Veneroso, Presidente - Vanderlei Miranda - Fred Costa.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

5/3/2013

Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Mário Henrique Caixa, Tadeu Martins Leite e Tenente Lúcio, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Marques  Abreu,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Mário Henrique Caixa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a  reunião  se destina  a apreciar  a matéria  constante  na  pauta  e comunica o

recebimento da seguinte correspondência: ofício do Deputado Carlos Pimenta, Líder

do Partido Democrático Trabalhista, comunicando a indicação do Deputado Tenente

Lúcio como membro efetivo desta Comissão, na vaga do Deputado Gustavo Perrella;

e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. Aroldo Costa Melo, Vereador da Câmara Municipal de

Paraopeba  (21/12/2012);  e  Waldemar  Antônio  de  Arimatéia,  Procurador-Geral  de

Justiça  Adjunto  Jurídico  (16/2/2013).  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das

seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a

seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  881/2011,  no  1º  turno  (Deputado  Ulysses  Gomes);  e

3.095/2012,  no  1º  turno  (Deputado Mário  Henrique Caixa),  ambos  em  virtude de

redistribuição. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
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discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.546/2012

(Deputado Marques Abreu), que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.187/2012 e

4.213,  4.238  e  4.274/2013.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os  requerimentos  dos  Deputados

Alencar da Silveira Jr. (2) em que solicita seja realizada audiência pública para debate

os assentos a serem instalados no Estádio Governador Magalhães Pinto e o contrato

de utilização do Estádio Governador Magalhães Pinto - Mineirão, entre a Minas Arena

- Gestão de Instalações Esportivas S.A. e os clubes do futebol mineiro, bem como

para debater a realização dos clássicos de futebol e a consequente presença das

torcidas de América, Atlético e Cruzeiro nesses jogos; Fred Costa (4) em que solicita

seja realizada audiência pública para debater a situação das obras do Ginásio do

Mineirinho,  para  acompanhar  a  situação  das  obras  do  Aeroporto  Internacional

Tancredo Neves e  para  debater  os  inúmeros problemas ocorridos no  jogo do dia

3/2/2013, em que houve a reabertura do Estádio Mineirão; e em que solicita  seja

realizada visita Comissão ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves para verificar a

situação das obras no local; Rogério Correia e Sávio Souza Cruz em que solicitam

seja realizada audiência pública para debater as violações do Estatuto de Defesa do

Torcedor,  conforme registros  referentes ao jogo do dia 3/2/2013;  Adelmo Carneiro

Leão em que solicita seja realizada audiência pública para divulgar a Campanha da

Fraternidade de 2013 da CNBB, que tem como tema "Fraternidade e Juventude"; e

Tadeu Martins Leite em que solicita seja realizada audiência pública para debater o

Projeto de Lei nº 3.685/2013, do Governador do Estado, que dispõe sobre medidas

relativas à Copa das Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA de 2014

e dá outras providências. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Marques Abreu, Presidente - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio.
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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/3/2013

Às  9h3min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  Deputados Durval  Ângelo,

Rômulo  Viegas,  Sebastião  Costa,  Zé  Maia  e  Sargento  Rodrigues  (substituindo  o

Deputado  Rogério  Correia,  por  indicação  da  Liderança  do  PDT),  membros  da

supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Duarte Bechir. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir  e  votar  proposições  da Comissão e  comunica  o recebimento  da  seguinte

correspondência: ofícios da Sra. Maria Lúcia Barcelos e do Sr.  Ronaldo de Matos

Diana, dirigentes sindicais do Sind-Saúde-MG, solicitando a esta Comissão tomada

de providências com relação a denúncia de tortura psicológica sofrida por eles; da

Sra. Clarissa Rihl Jokowski, Coordenadora-Geral do Conselho de Defesa dos Direitos

da  Pessoa  Humana,  prestando  informações  em  resposta  ao  Ofício  nº

3.079/2012/SGM; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na data

mencionada  entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Cássio  Soares,  Secretário  de

Desenvolvimento  Social;  Luís  Paulo  Villafañe  Gomes  Santos,  membro  auxiliar  da

Corregedoria Nacional  do Ministério Público (22/2/2013);  Roberto Ricardo Vizentin,

Presidente  do  Instituto  Chico  Mendes de Conservação da Biodiversidade;  Antônio

Gama  Júnior,  Subcorregedor-Geral  de  Polícia  Civil  (23/2/2013);  Júlio  Delgado,

Deputado Federal (28/2/2013); Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil;

Raimunda  Helena  Nahum  Gomes,  Chefe  de  Gabinete  do  Incra;  Clésio  Andrade,

Senador da República (2/3/2013). O Presidente acusa o recebimento do Projeto de

Lei nº 795/2011, no 1º turno, para o qual designou como relator o Deputado Rômulo

Viegas. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Paulo Lamac (2) em que solicita

seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais pedido de informações sobre as

providências tomadas quanto à ficha de atendimento em que figura como solicitante o
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Sr. Ademar de Oliveira Lima; seja encaminhado à Corregedoria da Polícia Militar de

Minas Gerais pedido de informações sobre as providências tomadas quanto à ficha

de atendimento em que figura como solicitante o Sr. Antonio Marcos di Paula Alves e

Silva;  Pompílio  Canavez  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  desta

Comissão no Município de Santana do Riacho para discutir denúncias de violação de

direitos  humanos  da  população  ribeirinha  do  Rio  Cipó  e  afluentes,  cuja  área  se

encontra  sob  iminente  ameaça  de  ser  desqualificada  como  área  de  preservação

permanente; Arlen Santiago em que solicita seja realizada audiência pública desta

Comissão no Município de Grão-Mogol para discutir  sobre as terras ocupadas por

trabalhadores desse município impedidos de fazer com que ela cumpra sua função

social;  Vanderlei  Miranda  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  desta

Comissão  para  debater  o  fechamento  de  19  unidades  de  pronto-atendimento

pediátrico em Belo Horizonte, conforme noticiado pelo jornal "O Tempo" na edição de

28/2/2013;  Neider  Moreira  em  que  solicita  seja  realizada  visita  da  Comissão  de

Direitos Humanos e da Comissão de Segurança Pública para verificar “in loco” as

condições do presídio  de  Itaúna,  onde estão encarcerados 200 presos,  quando a

capacidade é de 60; Sargento Rodrigues (2) em que solicita seja realizada audiência

pública desta Comissão para obter esclarecimentos sobre denúncia de assédio moral,

abuso de autoridade, excesso de poder e grave violação de direitos humanos sofridos

por Militares da 148ª Cia. PM, do 17º BPM; seja realizada audiência pública desta

Comissão no Município de Espera Feliz para obter esclarecimentos sobre denúncia

de assédio moral, abuso de poder, violação de direitos humanos e outras garantias

funcionais em desfavor do Sr. Ivo Luiz de Souza Duarte; Durval Ângelo (4) em que

solicita seja realizada audiência pública desta Comissão para discutir a criação de

mecanismos  de  prevenção  à  tortura  e  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis  e

desumanas no Estado; seja inserida nos anais da Casa a matéria "Entidades indicam

retrocesso",  publicada  em  6/3/2013  no  jornal  "O  Tempo",  no  caderno  "Política",

contendo  manifestação  do  Deputado  Rômulo  Viegas,  Vice-Presidente  desta

Comissão,  acerca da indicação do Deputado Marco Feliciano como Presidente da

Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados; seja realizada audiência

pública desta Comissão no Município de Açucena para debater violações de direitos
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humanos na comunidade indígena pataxó que vive no Parque Estadual Corrente e os

conflitos com os fazendeiros vizinhos; seja encaminhada manifestação de pesar à

família do Sr. Hugo Chávez, Presidente da Venezuela, e à Embaixada da Venezuela,

acompanhada de artigo publicado no Jornal "Hoje em Dia" em 6/6/2013, de autoria do

jornalista Mauro Santayana; dos Deputados Durval Ângelo e Duarte Bechir em que

solicitam  seja  realizada  audiência  pública  desta  Comissão  para  discutir  a  Lei

Orgânica  da  Polícia  Civil,  em  especial  as  alterações  que  implicam  prestação  do

serviço pericial no Estado de Minas Gerais e sua relevância na garantia dos direitos

humanos  dos  cidadãos.  Registra-se  a  presença  do  Deputado  Rogério  Correia.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Durval Ângelo, Presidente - Sebastião Costa - Rogério Correia.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/3/2013

Às 9h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa,  Lafayette de Andrada e Romel Anízio, membros da supracitada Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Zé  Maia,  declara  aberta  a

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e comunica o recebimento

da seguinte correspondência: ofício do Sr. Marcos Carneiro da Silva, Oficial de Apoio

Judicial da comarca de Coromandel, encaminhando sugestões de emendas aos Proje

tos de Lei nºs 3.342 e 3.540/2012, em tramitação nesta casa; e de correspondência

publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: BNDES;

dos Srs. Cel. BM Osmar Duarte Marcelino, Presidente do TJMMG; e Marx Fernandes

dos Santos, Gerente Regional da Superintendência Centro de Minas da CEF; e da

Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil, (21/12/2012); do Sr. Cezar

Augusto  Maranhão  dos  Santos,  Diretor  de  Políticas  Penitenciárias  (substituto)  do
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Ministério  da  Justiça;  do  FNDE;  e  da  Sra.  Maya  Takagi,  Secretária  Nacional  de

Segurança  Alimentar  e  Nutricional  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e

Combate à Fome (22/12/2012); do Sr. Rubens Portugal Bacellar, Diretor de Gestão

Interna do Ministério do Turismo (2/2/2013); dos Srs. Alfredo Campos Aguiar, Gerente

Regional da CEF; Antônio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo

Nacional  de  Assistência  Social;  Carlos  Leonardo  de  Araújo  Delgado,  Gerente  da

GTES/Defin/AF  do  BNDES;  Clodoaldo  Gomes  Rosestolato  e  Rogério  Bassalo  de

Siqueira,  respectivamente  Gerente  de Negócios  e Gerente  de  Relacionamento da

Agência Setor Público BH do Banco do Brasil em Belo Horizonte; Everaldo José da

Silva Júnior, Gerente Regional de Segurança do Banco Central do Brasil; Júlio César

dos  Santos  Esteves,  Secretário  Adjunto  de  Casa Civil;  Luiz  Fabrício  Vieira  Neto,

Diretor de Políticas Penitenciárias do Ministério da Justiça; Marcos Augusto Silva de

Assis, Gerente-Geral da CEF em Sete Lagoas; Mário Sérgio Tomagnini Passaglio,

Superintendente Regional do Incra (substituto); Marx Fernandes dos Santos, Gerente

Regional  da  CEF;  Paulo  Henrique  Possas,  Secretário  de  Aeroportos  (substituto);

Paulo Sérgio Bomfim, Diretor do Departamento de Gestão Interna do Ministério da

Integração  Nacional  (5/2/2013):  Clodoaldo  Gomes  Rosestolato,  respectivamente

Gerente de Relacionamento e Gerente de Negócios da Agência Setor Público - BH do

Banco do Brasil;  e  das  Sras.  Beatriz  Alvim  Freitas  Bragança;  Denise Reif  Kroeff,

Diretora do Departamento de Apoio à Aquisição e à Comercialização da Produção

Familiar, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; Lucy Góes da

Purificação, Secretária de Planejamento e Formulação de Políticas da Secretaria de

Políticas de Promoção da Igualdade Racial e Maya Takagi,  Secretária Nacional de

Segurança Alimentar  e  Nutricional;  e  do  FNDE (5/2/2013);  dos  Srs.  Antonio  José

Gonçalves Henriques,  Diretor  Executivo do Fundo Nacional  de Assistência Social;

Carlos Leonardo de Araujo Delgado, Gerente da GTES/Defin/AF do BNDES e Oliveira

Santiago Maciel,  Chefe  do  Detran-MG (8/2/2013);  Eduardo Antônio  Codo Santos,

Subsecretário do Tesouro Estadual; José Pereira da Silva, Diretor do Departamento

de  Gestão  Interna  da  Secretaria  Executiva  do  Ministério  de  Integração  Regional

(substituto);  Júlio  César  dos  Santos  Esteves,  Secretário  Adjunto  de  Casa  Civil  e

Matheus Cotta de Carvalho, Presidente do BDMG (16/2/2013); Sidnei Borges Fidalgo,
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Diretor do Departamento de Execução e Avaliação do Plano Nacional de Segurança

Pública do Ministério da Justiça e Pedro de Souza da Silva, Diretor do Departamento

de Execução e Avaliação do Plano Nacional de Segurança Pública do Ministério da

Justiça  (substituto)  (22/2/2013);  Alfredo  Campos  Aguiar,  Superintendente  Regional

Centro de Minas da CEF e Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da CEF

(23/2/2013). O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais

designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:  Mensagens  nºs.  333,

347/2012  e  355/2013  (Deputado  Romel  Anízio);  334  e  343/2012  e  353/2013

(Deputado  Lafayette  de  Andrada);  338  e  349/2012  e  354/2013  (Deputado  Jayro

Lessa);  341/2012 (Deputado João Vítor  Xavier);  e  Projetos de Lei  nºs 1.691/1201

(Deputado  Lafayette  de  Andrada);  1.915/2011  (Deputado  Adalclever  Lopes);

2.402/2011 (Deputado Jayro Lessa) e 3.252/2012 (Deputado João Vitor Xavier), no 1º

turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e

a votação de pareceres  sobre  proposições sujeitas  à  apreciação  do Plenário.  Os

Projetos de Lei nsº 1.915, 2.417/2011, 2.796 e 3.252/2012 são retirados da pauta pelo

Presidente  da  Comissão  por  não  cumprirem  pressupostos  regimentais.  Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  em  turno  único,  os

pareceres  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação  encaminhados  pelas

Mensagens nºs 333, 335, 337, 345, 347 e 348/2012 (relator: Deputado Romel Anízio);

334 e 343/2012 (relator: Deputado Lafayette de Andrada) e 338 e 349/2012 (relator:

Deputado Jayro Lessa), os quais concluem pela aprovação por meio de projeto de

resolução;  e  é  aprovado o parecer,  no  2º  turno,  do  Projeto de  Lei  nº  3.745/2013

(relator: Deputado Lafayette de Andrada). O Deputado Lafayette de Andrade retira-se

da reunião. Registra-se a presença do Deputado Gustavo Valadares. A seguir  são

aprovados, cada um por sua vez, os pareceres, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs

1.022/2011 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com

as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

(relator:  Deputado  Romel  Anízio);  e  2.402/2011  (relator:  Deputado  Jayro  Lessa).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a

discussão  e  votação,  é  aprovado  o  Parecer  de  Redação  Final  do  Projeto  de
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Resolução nº 3.591/2012. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Romel Anízio.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/3/2013

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Liza Prado e Ana

Maria Resende e os Deputados Cabo Júlio, Almir Paraca e Glaycon Franco, membros

da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  a  Presidente  “ad  hoc”,

Deputada Ana Maria Resende, declara aberta a reunião e esclarece que não há ata a

ser lida, por se tratar da primeira reunião da Comissão nesta Sessão Legislativa. A

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  eleger  o  Presidente  e  o  Vice-

Presidente, determina a distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas,

e convida o Deputado Almir Paraca para atuar como escrutinador. Feita a contagem

dos votos, são eleitos para Presidente a Deputada Liza Prado e para Vice-Presidente

o Deputado Cabo Júlio, ambos por unanimidade. A Presidente “ad hoc” empossa a

Presidente eleita, Deputada Liza Prado, que assume os trabalhos e empossa o Vice-

Presidente,  Deputado Cabo  Júlio.  Ouvidos  os  parlamentares,  a  Presidente  fixa  o

horário  das  reuniões  ordinárias  para  as  quintas-feiras,  às  10h30min.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Liza Prado, Presidente - Maria Tereza Lara - Bosco.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI 21.512, EM 6/3/2013

Às 13h57min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Inácio Franco,

Zé Maia  e Lafayette de  Andrada (substituindo o Deputado Leonardo Moreira,  por

indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),  membros  da
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supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Inácio,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Zé

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições  da  Comissão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o

parecer  pela manutenção do Veto Parcial  à  Proposição de Lei  nº  21.512 (relator:

Deputado  Zé  Maia).Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da

Comissão.

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Inácio Franco, Presidente-Zé Maia- Lafayette de Andrada

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/3/2013

Às 14h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa,  João  Vítor  Xavier,  Lafayette  de  Andrada  e  Inácio  Franco  (substituindo  o

Deputado  Romel  Anízio,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Avança  Minas),

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da Comissão

presentes.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria

constante da pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa

o recebimento dos Projetos de Lei nºs 3.692 e 3.693/2012, no 1º turno, cuja relatoria

avoca a  si.  Passa-se à  1ª  Fase  da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. Os Projetos de Lei de nºs 1.915 e 2.417/2011 são retirados da pauta pelo

Presidente  da  Comissão  por  não  cumprirem  pressupostos  regimentais.  Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela
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aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.796/2012 na forma do Substitutivo

nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado João Vítor Xavier); e

3.252/2012, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

com a Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública (relator: Deputado João

Vítor Xavier). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte da Ordem do Dia, compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos do Deputado João Vítor Xavier (4) em que

solicita  sejam encaminhados  à  Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  e  à  Caixa

Econômica Federal pedidos de informação sobre a situação das obras do BRT, bem

como sobre o valor previsto e o valor gasto na referida obra; seja encaminhado ao

Tribunal  de  Contas  de  Minas  Gerais  pedido  de  informação  quanto  à  primeira

prestação de contas da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte das obras do BRT; e

seja realizada audiência pública para discutir a utilização do financiamento das obras

do BRT em Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - João Vítor Xavier.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/3/2013

Às 14h25min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Inácio Franco,

Antônio Carlos Arantes, Ivair Nogueira e Rogério Correia, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente  “ad  hoc”,  Deputado  Ivair

Nogueira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a dar posse ao Vice-Presidente eleito. O Presidente

declara  empossado  como  Vice-Presidente  o  Deputado  Inácio  Franco.  O  Vice-

Presidente agradece a confiança nele depositada. Cumprida a finalidade da reunião,

a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
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trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de março de 2013.

Ivair  Nogueira,  Presidente “ad hoc” -  Gustavo Corrêa -  Antônio Carlos Arantes -

Inácio Franco - Sargento Rodrigues - Rogério Correia.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 6/3/2013

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista, Sebastião Costa e Luiz Henrique (substituindo o Deputado Luiz Humberto

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

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Wilson, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Henrique,

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

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

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

das seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados

a seguir: Projetos de Resolução nºs 3.802/2013, 3.600 e 3.601/2012 e Projetos de Lei

nºs  2.788 e  3.313/2012  e 3.745/2013 (Luiz Henrique);  Projetos  de  Lei  nºs  3.516,

3.524,  3.530,  3.532,  3.535,  3.536 e 3.548/2012 (Sebastião Costa).  Passa-se à 1ª

Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de

pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final do

Projeto de Resolução nº 3.802/2013 e Projeto de Lei nº 3.745/2013. Passa-se à 2ª

Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de

Resolução nºs 3.600 e 3.601/2012 e Projetos de Lei nºs 2.788, 3.313, 3.516, 3.524,

3.530, 3.532, 3.535, 3.536 e 3.548/2012, que receberam parecer por sua aprovação.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.
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Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Tiago Ulisses - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 6/3/2013

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Liza Prado (substituindo o Deputado Juninho Araújo, por indicação da Liderança do

BAM)  e  os  Deputados  Bosco  e  Celinho  do  Sinttrocel,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  a  Presidente,  Deputada Rosângela  Reis,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Celinho do Sinttrocel, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a  reunião  se destina  a apreciar  a matéria  constante  na  pauta  e comunica o

recebimento de ofício do Sr. Francisco Henrique Otoni de Barros, Chefe substituto da

Seção de Fiscalização do Trabalho da SRTE-MG, publicado no Diário do Legislativo

de  28/2/2013.  A Presidente  acusa o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das

quais designou como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.015/2012  (Neilando  Pimenta),  3.598/2012  (Celinho  do  Sinttrocel),  e  3.597  e

3.605/2012 (Bosco), todos em turno único. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições da Comissão. São

recebidos para serem apreciados em reunião posterior requerimentos do Deputado

Celinho do Sinttrocel (2) em que solicita seja realizada audiência pública para discutir

as condições de trabalho na área de enfermagem, no Vale do Aço e região, e seja

realizada audiência pública para discutir as condições de trabalho de enfermagem no

Estado; do Deputado Célio Moreira em que solicita seja encaminhado ao Ministério

Público do Trabalho pedido de providências para que proceda à fiscalização da Usina

de Reciclagem e Compostagem de Lixo situada no Município de Guiricema a fim de

se verificar a situação dos funcionários do empreendimento. A Presidente passa a

direção dos trabalhos para o Deputado Bosco, que recebe requerimento da Deputada

Rosângela Reis e do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicitam seja realizada

audiência pública conjunta com a Comissão de Transporte, Comunicação e Obras

Públicas, para discutir a suspensão da licitação das obras da BR-381. Submetido a
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votação, é aprovado requerimento da Deputada Rosângela Reis em que solicita seja

realizado  debate  público  destinado  a  discutir  as  políticas  públicas  dos  governos

federal e estadual em relação à proteção social do idoso. A Deputada Rosângela Reis

retoma a direção dos trabalhos. Submetidos a votação, são aprovados, cada um por

sua  vez,  requerimentos  dos  Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  requer  seja

realizada audiência pública para discutir as práticas análogas à escravidão que estão

ocorrendo no Estado; do Deputado Bosco em que solicita sejam realizadas visitas

desta Comissão à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e à Secretaria de

Estado  do  Trabalho  e  Emprego  para  conhecimento  dos  programas  e  ações

desenvolvidas por essas Secretarias; e do Deputado Celinho do Sinttrocel (6) em que

solicita seja realizada audiência pública para discutir o papel da mulher e as relações

de trabalho no Estado; seja realizada audiência pública para discutir o Projeto de Lei

nº 1.847/2011, em tramitação nesta Casa;  seja encaminhado à Prefeitura de Belo

Horizonte pedido de providências em prol do estabelecimento do diálogo permanente

com o Sindguardas; seja realizada audiência pública para discutir a regulamentação

da profissão de comerciário e suas implicações no Estado; seja realizada audiência

pública para debater a situação e as condições de trabalho dos guardas municipais

no Estado; e seja realizada audiência pública para discutir as implicações no Estado

da implementação da Resolução 356, do Contran, que estabelece requisitos para a

segurança  de  motofretistas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Bosco, Presidente - Celinho do Sinttrocel - Liza Prado.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/3/2013

Às  10h30min,  comparece na  Sala  das  Comissões  o  Deputado Carlos  Mosconi,

membro  da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados

Bonifácio  Mourão,  Dinis  Pinheiro,  Ivair  Nogueira  e  Gustavo  Valadares.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, declara aberta a reunião
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e,  nos termos do art.120,  III,  do Regimento  Interno,  dispensa a leitura da ata da

reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos Deputados que a subscrevam. A

Presidência informa que a reunião se destina à coleta de assinaturas para campanha

Assine + Saúde. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir  os Srs. Hiran Amaro Pinheiro Roque, Prefeito Municipal de Virginópolis;  Alex

Batista Coelho, Presidente da Câmara Municipal de Virginópolis; Alexandre Silveira

de Oliveira, Secretário  de Estado Extraordinário de Gestão Metropolitana; Geraldo

José  Pereira,  Prefeito  Municipal  de  Guanhães  e  Presidente  do  Consórcio

Intermunicipal  de  Saúde  do  Centro-Nordeste;  Elimarcius  Lacerda  Costa,  Prefeito

Municipal  de  Água  Boa  e  Presidente  do  Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde  da

Microrregião do Vale do Suaçui; Roberto Costa Alves, Prefeito Municipal de Santa

Maria do Suaçuí e Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião da Bacia

do Suaçuí; Cel. Sérgio Henrique Soares Fernandes, da 8ª Região da Polícia Militar de

Governador Valadares; Toninho Andrada, Prefeito  Municipal  de Barbacena; Ângelo

José Roncalli de Freitas, Presidente da Associação Mineira de Municípios; Reynaldo

Damasceno Gonçalves, Presidente do Cosems - Regional de Itabira, representando

Mauro Guimarães Junqueira, Presidente do Colegiado de Secretários Municipais de

Saúde  de  Minas  Gerais;  Luiz  Ferreira  Pinto,  Provedor  do  Hospital  São  José,

representando Saulo Converso Lara, Presidente da Federação das Santas Casas e

Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais, os quais são convidados a tomar assento à

mesa. O Presidente, Deputado Dinis Pinheiro faz suas considerações iniciais e passa

a  palavra  aos  parlamentares  presentes.  Logo  após,  concede  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão.  A Presidência  registra  a  presença  dos  Prefeitos  Municipais  presentes,

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público

em  geral,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião  ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Carlos Mosconi,  Presidente - Carlos Pimenta -  Doutor  Wilson Batista -  Pompílio

Canavez.



819
____________________________________________________________________________

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS

DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/3/2013

Às 14h38min,  comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Liza Prado e

Maria Tereza Lara e o Deputado Bosco (substituindo o Deputado Glaycon Franco, por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, a Presidente, Deputada Liza Prado, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Bosco, dispensa a leitura da

ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir,

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  da  Sra.  Denise  Martins

Ferreira,  Diretora  do  Instituto  Superação,  solicitando  providências  diante  da

veiculação no programa “Domingão do Faustão”,  em 16/12/2012,  de entrevista da

psicóloga e  pedagoga Elizabeth  Monteiro,  em  que vincula  traços  de psicopatia  a

traços  de  autismo;  da  Sra.  Kátia  Ferraz  Ferreira,  Presidente  do  Centro  de  Vida

Independente  de  Belo  Horizonte  (5),  em  que  solicita:  1º)  seja  apresentado  um

requerimento  de  protesto  e  retratação  em  razão  da  reportagem  exibida  em

16/12/2012  no  programa  “Domingão  do  Faustão”,  na  qual  a  psicóloga  Elizabeth

Monteiro compara as pessoas com Síndrome de Aspenger a psicopatas; 2º) apoio

aos parlamentares desta Comissão para obter informações acerca do andamento das

obras referentes à melhora da acessibilidade nos postos de saúde do Município de

Belo Horizonte; 3º) seja encaminhada solicitação ao Presidente desta Casa para

que indique um parlamentar para ocupar vaga no Conselho Estadual de Defesa dos

Direitos da Pessoa com Deficiência - Conped, vaga essa destinada ao Legislativo,

conforme lei de criação do referido Conselho; 4º) seja adotado por esta Casa o uso

da terminologia “pessoas com deficiência”; e 5º) seja observada a possibilidade de

realização  de  audiência  pública  para  debater  o  descumprimento  pelo  Conselho

Estadual de Saúde de Minas Gerais e pelo Conselho Municipal de Saúde de Belo

Horizonte em atender as determinações do Conselho Nacional de Saúde nas políticas

de  atenção  às  pessoas  com  deficiência;  da  Sra.  Maria  Odete  Souto  Pereira,
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Procuradora de Justiça, em que solicita o apoio desta Comissão na edição de normas

que garantam a gratuidade no transporte coletivo intermunicipal às pessoas idosas e

pessoas com deficiência; e de correspondência publicada no “Diário do Legislativo”,

na  data  mencionada entre  parênteses:  ofícios  da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,

Secretária  da  Casa  Civil  (21/12/2012);  e  do  Sr.  Júlio  César  dos  Santos  Esteves,

Secretário da Casa Civil em Exercício (8/2/2013). O Presidente acusa o recebimento

das  seguintes  proposições,  para as  quais  designou os relatores citados a  seguir:

Projetos de Lei nºs 346/2011, no 1º turno ( Deputado Almir Paraca); 1.818/2011, no 2º

turno, 2.227/2011, no 1º turno e 3.531/2012, em turno único (Deputada Liza Prado);

3.458/2012,  em turno único (Deputada Ana Maria Resende),  e 3.498/2012, em 1º

turno (Deputado Cabo Júlio), todos em virtude de redistribuição e 1.055/2011, em 1º

turno (Deputada Liza Prado); 2.484/2011, em turno único (Deputado Glaycon Franco),

e 3.734/2013, em turno único (Deputada Ana Maria Resende). Passa-se à 2ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

que dispensam a apreciação do Plenário. É adiada a votação do Requerimento nº

4.205/2013, diante da aprovação de requerimento da Deputada Maria Tereza Lara.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos das Deputadas Liza Prado (5), em que solicita: 1º) seja

encaminhado ofício ao Presidente da Casa pedido de providências para que indique

um membro da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência para

ocupar  a  vaga  no  Conselho  Estadual  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência - Conped - , vaga essa destinada ao Legislativo, conforme lei de criação

do referido Conselho; 2º) seja realizada reunião de audiência pública na Comissão de

Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência para debater o descumprimento

das  determinações  do  Conselho  Nacional  de  Saúde  referentes  às  politicas  de

atenção às pessoas com deficiência  pelo Conselho Estadual  de  Saúde de Minas

Gerais e pelo Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte; 3º)  seja realizada

reunião de audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com

Deficiência  para  debater  a  situação  da  acessibilidade  nos  postos  de  saúde  no

Município de Belo Horizonte para o atendimento às pessoas com deficiência; 4º) seja
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realizada  reunião  de audiência  pública  na  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  das

Pessoas com Deficiência para debater e obter esclarecimentos sobre as providências

que estão sendo tomadas para sanar a falta de mobilidade e visibilidade das pessoas

com  deficiência  no  estádio  de  futebol  Arena Independência,  bem  como sobre  os

prazos a que estas providências estão submetidas para serem concluídas; e 5º) seja

realizada  reunião  de audiência  pública  na  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  das

Pessoas com Deficiência para debater a situação da Comissão Intersetorial de Saúde

da Pessoas com Deficiência - Cisama -; e Ana Maria Resende, em que solicita seja

realizada  reunião  de audiência  pública  na  Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  das

Pessoas com Deficiência para debater sobre as consequências físicas e psicológicas

causadas às vítimas de acidentes com moto, bem como o crescimento do número de

acidentes fatais por este meio de transporte; e dos Deputados Cabo Júlio em que

solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  na  Comissão  de  Defesa  dos

Direitos das Pessoas com Deficiência para debater a situação dos policiais militares e

bombeiros que foram vitimados em serviço ou em decorrência, resultando em reforma

por invalidez ou incapacidade; e Bosco em que solicita sejam ouvidos as pessoas

presentes nesta reunião. A Presidente passa a palavra às Sras. Kátia Ferraz Ferreira,

Presidente do Centro de Vida Independente de Belo Horizonte - CVI/BH -; Denise

Martins  Ferreira,  membro  do  Instituto  Superação;  Fabiana  Cruzelina  da  Silva,

membro da Associação Mineira de Paraplégicos; e Liliane Arouca do Carmo, cidadã

de  Belo  Horizonte-MG;  e  os  Srs.  Jucelmário  Prates,  membro  da  Associação

Crescendo com Amor - ACCA -; Daily Gomes, membro da Associação Brasileira de

Pessoas Portadoras da Visão Monocular - ABPVM -, de Montes Claros; e Emerson

Henriques,  membro  da  Associação  Brasileira  de  Pessoas  Portadoras  da  Visão

Monocular - ABPVM -, de São João del-Rei - Sul de Minas, para apresentarem suas

sugestões  e  reivindicações.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de março de 2013.

Cabo Júlio, Presidente - Ana Maria Resende - Glaycon Franco.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 336/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  a

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a respeito da concessão

de regime especial de tributação, em matéria de ICMS, ao contribuinte mineiro do

segmento econômico de indústria de medicamentos.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 13/12/2012, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

Fundamentação

O art.  225  da Lei  nº  6.763,  de  1975,  faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção de

medidas  necessárias  à  proteção  da economia  do  Estado,  caso outra  unidade da

Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em

lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica.

O § 1º desse artigo determina que a Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - envie

à Assembleia Legislativa expediente com a exposição de motivos para adoção de

medida nesse sentido,  cabendo a esta Casa,  nos termos do disposto no § 2º  do

referido  artigo,  ratificar  a  medida  adotada,  no  prazo  de  90  dias,  por  meio  de

resolução. De acordo ainda com o § 6° do mesmo dispositivo, cabe à SEF o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram.

Tendo como fundamento o artigo acima referido, a mensagem do Governador em

exame encaminhou exposição de motivos, elaborada pela SEF, que justifica a adoção

de medidas de proteção ao contribuinte mineiro do segmento econômico de indústria

de  medicamentos  contra  benefícios  fiscais  irregularmente  concedidos  por  outro

Estado, relativamente ao ICMS.

Os citados benefícios foram concedidos pelo Estado de Santa Catarina, por meio

do Decreto nº 2.870, de 27 de agosto de 2001, que aprova o Regulamento do ICMS -

RICMS - desse Estado, mais precisamente em seu art. 10, III, Anexo 3, combinado

com seu art. 15, IX, Anexo 2. Destaquem-se os referidos dispositivos legais:
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'“Art.  10.  Mediante  regime  especial,  concedido  pelo  Diretor  de  Administração

Tributária,  poderá  ser diferido para a etapa seguinte de circulação da entrada no

estabelecimento  importador,  o  imposto  devido  por  ocasião  do  desembaraço

aduaneiro, na importação realizada por intermédio de portos, aeroportos ou pontos de

fronteira alfandegados, situados neste Estado, de:

(…)

III - mercadoria destinada à comercialização”

“Art. 15. Fica concedido crédito presumido:

(…)

IX - revogado”.

Embora o inciso IX do art. 15 do RICMS de Santa Catarina, citado na mensagem

em exame, tenha sido revogado, é de se destacar a existência do Decreto nº 2.128,

de 2009 (alterado pelo Decreto nº 779, de 2012), que dispõe sobre o alcance dos

regimes  de  tributação  relacionados  à  importação  de  mercadorias  e  sobre  as

mercadorias  que  não  estão  abrangidas  pelo  respectivo  tratamento  tributário

diferenciado.

Além disso,  conforme descrito  na  exposição de motivos,  a  legislação de Santa

Catarina  concede  tratamento  fiscal  diferenciado  às  empresas  importadoras

localizadas em seu território, mediante a utilização de crédito presumido.

De  acordo  com  o  pacto  federativo  definido  pela  Constituição  Federal  e  com  o

sistema tributário vigente, os benefícios fiscais em matéria de ICMS dependem de

prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - para que

sejam considerados legítimos.

Conforme ressalta a exposição de motivos, as concessões acima mencionadas não

estão previstas em lei complementar ou em convênio do ICMS, afrontando o disposto

no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24,

de 7 de janeiro de 1975.

A exposição de motivos alerta que a reação do governo estadual deve ser rápida, a

fim de neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos para o Estado. Justifica a

concessão de regime especial de tributação - RET - para as empresas do setor de

indústria de medicamentos que comprovadamente estiverem sendo prejudicadas em
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sua competitividade ou impedidas de se instalar  no Estado em face de benefícios

concedidos por  outro Estado,  bem como informa que já foram concedidos alguns

regimes  especiais,  os  quais  instituem  crédito  presumido  de  forma  que  a  carga

tributária efetiva seja de 4%.

Destacamos,  finalmente,  que  o  referido  setor  econômico  consta  do  relatório

trimestral  enviado  a  este  Parlamento,  mais  precisamente  do  relatório  do  terceiro

trimestre de 2012, em cumprimento aos termos do § 6º do art. 225 da Lei nº 6.763, de

1975.

Diante  dos  argumentos  apresentados,  entendemos  ser  necessário  o

estabelecimento  do  regime  especial  de  tributação,  objetivando  a  proteção  da

economia  mineira,  por  meio  do  restabelecimento  da  competitividade  do  setor

produtivo em análise.

Conclusão

Pelo exposto, concluímos pela ratificação do regime especial de tributação referente

à concessão de crédito presumido ao setor de indústria de medicamentos, conforme

projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº.../...

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  setor  de  indústria  de

medicamentos, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de indústria  de medicamentos, nos termos do art.  225 da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou

financeiro-fiscais  concedidos  por  outro  Estado,  conforme  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 336/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier,  relator - Ulysses Gomes - Lafayette de

Andrada.
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PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 339/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à “concessão do

Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do setor

de produtos de metal”

Publicada no “Diário do Legislativo” de 13/12/2012, a proposição foi encaminhada a

esta Comissão para análise, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,

de 2011, e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

A mensagem  em  tela  encaminha  para  a  apreciação  da  Assembleia  Legislativa

exposição  de  motivos  que  visa  beneficiar  os  contribuintes  mineiros  do  setor  de

produtos de metal com regime especial de tributação, buscando a redução da carga

tributária relativa ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.

Nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, com a

redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011, o Estado

incluiu em sua legislação, na forma dos arts. 32-A a 32-H da Lei nº 6.763, de 1975,

tratamento  tributário  diferenciado  para  determinados  setores  econômicos,  a  ser

implementado  mediante  regime  especial  concedido  pelo  Superintendente  de

Tributação da Secretaria de Fazenda.

No  caso  específico  da  mensagem  em  estudo,  o  regime  especial  concedido

fundamenta-se no  inciso IX do art.  32-A da Lei  nº  6.763,  de 1975,  que dispõe o

seguinte:

“Art.  32-A - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

(...)

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por
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ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento)”.

Conforme citado na exposição de motivos,  tal  regime especial  de  tributação  foi

precedido da assinatura de protocolo de intenções no qual as empresas do setor de

produtos de metal se comprometeram a investir aproximadamente R$61.000.000,00

de reais e a gerar cerca de 250 empregos diretos e 55 empregos indiretos.

Em  contrapartida,  o  regime  especial  citado  concede  a  essas  empresas  carga

tributária efetiva de 3% ou de 3,5%, dependendo do caso, para o ICMS devido nas

vendas  de  produtos  industrializados  relacionados  no  Protocolo  de  Intenções,

realizadas  pelo  centro  de  distribuição,  nos  termos  do  art.  75,  inciso  XIV,  do

Regulamento do ICMS.

É importante observar que o tratamento tributário exposto acima será concedido de

forma individualizada para as empresas do setor, após a análise do requerimento do

contribuinte, podendo ainda dar ensejo a cargas tributárias diversas, em função dos

produtos, do impacto na produção mineira e do tratamento tributário concedido pelo

outro Estado.

Considerando a previsão legal da matéria e os impactos benéficos para a economia

mineira, esta Comissão entende que a concessão de regime especial em questão

deve ser ratificada por esta Casa.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação

concedido ao setor de produtos de metal, por meio do projeto de resolução a seguir

apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../2013

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte mineiro do setor de produtos de metal, nos termos do art. 225-A da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de produtos de metal, signatário de protocolo de intenções com o

Estado,  nos  termos  do art.  225-A da Lei  nº  6.763,  de  26  de dezembro de 1975,

conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 339/2012.
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Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Vítor Xavier - Ulysses

Gomes.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 340/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à “concessão do

Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao contribuinte mineiro do setor

de fabricação de produtos alimentícios”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 13/12/2012, a proposição foi encaminhada a

esta Comissão para análise, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,

de 2011, e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

A mensagem  em  tela  encaminha  para  a  apreciação  da  Assembleia  Legislativa

exposição  de  motivos  que  visa  beneficiar  os  contribuintes  mineiros  do  setor  de

fabricação de produtos alimentícios com regime especial de tributação, buscando a

redução da carga tributária relativa ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e

Serviços - ICMS.

Nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, com a

redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011, o Estado

incluiu em sua legislação, na forma dos arts. 32-A a 32-H da Lei nº 6.763, de 1975,

tratamento  tributário  diferenciado  para  determinados  setores  econômicos,  a  ser

implementado  mediante  regime  especial  concedido  pelo  Superintendente  de

Tributação da Secretaria de Fazenda.

Assim, o benefício tributário em análise tem amparo no inciso IX do art. 32-A da Lei

nº 6.763, de 1975, que dispõe o seguinte:

“Art.  32-A - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,
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na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

(...)

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento)”.

Conforme citado na exposição de motivos,  tal  regime especial  de  tributação  foi

precedido da assinatura de protocolo de intenções, no qual as indústrias de produtos

alimentícios  se  comprometeram a  investir  aproximadamente  R$33.000.000,00 e  a

gerar cerca de 252 empregos diretos e 159 empregos indiretos.

Em  contrapartida,  o  regime  especial  citado  concede  a  essas  empresas  carga

tributária  efetiva  de  3%  nas  saídas  dos  produtos  industrializados  do  Estado,

relacionados no Protocolo de Intenções, e de quaisquer outros produtos recebidos em

transferências de estabelecimentos industriais da empresa, mesmo localizados em

outras unidades da Federação, realizadas pelo centro de distribuição, nos termos do

art. 75, inciso XIV, do Regulamento do ICMS.

É importante observar que o tratamento tributário exposto acima será concedido de

forma individualizada para as empresas do setor, após a análise do requerimento do

contribuinte, podendo ainda dar ensejo a cargas tributárias diversas, em função dos

produtos, do impacto na produção mineira e do tratamento tributário concedido pelo

outro Estado.

Considerando a previsão legal da matéria e os impactos benéficos para a economia

mineira, esta Comissão entende que a concessão do regime especial em questão

deve ser ratificada por esta Casa.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação

concedido ao setor de fabricação de produtos alimentícios, por meio do projeto de

resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte mineiro do setor de fabricação de produtos alimentícios, nos termos do

art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro  do  setor  fabricante  de  produtos  alimentícios  signatário  de  protocolo  de

intenções  com  o  Estado,  nos  termos  do  art.  225-A da  Lei  nº  6.763,  de  26  de

dezembro  de  1975,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da

Mensagem nº 340/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Lafayette de Andrada - Ulysses

Gomes.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 341/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  Mensagem  nº  341/2012  encaminha

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à “concessão do

Regime  Especial  de  Tributação  em  matéria  de  ICMS  ao  contribuinte  mineiro  do

segmento  econômico  do  setor  de  produtos  elétricos,  eletrodomésticos  e

eletroportáteis”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/12/2012, a proposição foi encaminhada a

esta Comissão para análise, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,

de 2011, e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

Conforme se lê na exposição de motivos encaminhada pela mensagem em estudo,

o "Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e das

entidades de classe dos diversos segmentos econômicos do Estado, vem envidando

esforços para proteger a economia mineira contra os benefícios fiscais irregularmente

concedidos por outras unidades da Federação". A essa concessão descoordenada de

benefícios fiscais irregulares popularizou-se chamar "guerra fiscal".

O ordenamento jurídico brasileiro atribui  aos Estados federados a iniciativa para

legislar  sobre o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e

Prestação  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de
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Comunicação  -  ICMS.  O  ICMS,  sendo  um  dos  impostos  de  maior  potencial  de

arrecadação, é importante elemento do custo final dos produtos comercializados no

País.  Dessa  forma,  a  fixação  de  alíquotas  desse  imposto  pode  constituir-se  em

importante instrumento para a política econômica.

Com a  finalidade  de  coordenar  as  políticas  tributárias  estaduais,  especialmente

sobre o ICMS, a Constituição da República de 1988 e a Lei Complementar nº 24, de

1975, recepcionada pela Norma Constitucional, estabelecem procedimentos para que

a  concessão  de  benefícios  fiscais  seja  considerada  válida.  Entre  esses

procedimentos, é necessário que os benefícios fiscais sejam submetidos e aprovados

pelo Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz -, que congrega autoridades

fazendárias dos governos estaduais, sendo validados por convênio interestadual.

Entretanto, disseminou-se a concessão de benefícios fiscais à revelia das citadas

normas. Tais benefícios, conforme manifestação do Supremo Tribunal Federal, são

ilegais.  Ainda  assim,  e  conforme  destaca  a  exposição  de  motivos,  se  uma

determinada unidade federativa concede incentivo fiscal unilateral e, portanto, ilegal,

"ela  faz  com  que  os  contribuintes  lá  situados  concorram,  no  livre  mercado,  em

melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras  unidades  da

Federação". Os incentivos fiscais alteram a atratividade das unidades da Federação

como destinos de investimentos, produção e consumo, e sua instituição à revelia dos

demais Estados representa grande prejuízo para estes..

De  forma  a  reduzir  os  prejuízos  acarretados  ao  Estado  pela  guerra  fiscal  e

buscando reduzir eventuais desvantagens de atratividade do território mineiro para a

atividade econômica, a Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a Legislação Tributária

do Estado de Minas Gerais, atribui ao Poder Executivo a possibilidade de adoção de

medidas de proteção à economia do Estado. Trata-se de faculdade a ser utilizada

quando houver concessão ilegal por outros Estados de benefícios fiscais. Para tanto,

de acordo com o artigo 225 da lei citada, deve ser enviada à Assembleia Legislativa

exposição de motivos para adoção dessas medidas, o que foi feito pela mensagem

em comento. Cabe à Assembleia analisá-la e, caso apure adequado, ratificá-la em até

noventa dias, por meio de resolução.

É dessa forma que foi encaminhada a esta Assembleia Legislativa a Mensagem nº
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341/2012,  que  institui  regime  especial  de  tributação  ao  contribuinte  do  setor  de

produtos elétricos, eletrodomésticos e eletroportáteis. Tal setor foi afetado pela guerra

fiscal,  que  pode  causar  tanto  a  perda  de  empresas  já  instaladas  quanto  o

preterimento de novos investimentos no Estado. Especificamente, trata-se de setor,

em  Minas  Gerais,  afetado  por  instrumentos  instituídos  pelos  estados  do  Rio  de

Janeiro, por meio da Lei 5.636, de 2010; Santa Catarina, por meio do Decreto nº

2.870 de 2001; e Tocantins, pela Lei nº 1.201, de 2000. Conforme dispõe a exposição

de motivos, trata-se de programas de incentivo baseados em política tributária, sem

previsão  em  convênio  interestadual  ou  de  lei  complementar.  Argumenta  o  Poder

Executivo que, em face da perda potencial de investimento no Estado, a reação do

governo estadual “deve ser rápida para neutralizar os efeitos econômicos e sociais

negativos”,  como redução  da  produção  e  mesmo demissões,  o  que  justificaria  a

concessão do regime especial  de tributação.  Para isso,  explanam que é avaliado

ainda o impacto da medida na produção mineira, os produtos a serem fabricados e o

impacto na  arrecadação do Estado.  Cabe destacar,  ainda,  que os benefícios  são

concedidos de maneira individualizada a cada empresa.

Com base nessas justificativas, o governo estadual ofereceu a contribuinte do setor

acima citado, afetado pela guerra fiscal, crédito presumido de ICMS, de forma que a

carga tributária efetiva seja de 2%.

Considerando o  cenário  de  guerra  fiscal  apresentado  pelo  Poder  Executivo,  as

medidas  específicas  instituídas  de  forma  ilegal  por  outros  Estados,  que  afetam

negativamente a produção mineira, e ainda o atendimento ao que dispõe a Lei nº

6.763/1975,  é  adequado  que  o  regime  especial  de  tributação  em  estudo  seja

ratificado por esta Casa.

Conclusão

Considerando  o  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de

tributação  referente  a  contribuinte  mineiro  do  setor  de  produtos  elétricos,

eletrodomésticos e eletroportáteis, por meio do projeto de resolução apresentado a

seguir.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a
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contribuinte mineiro do setor de produtos elétricos, eletrodomésticos e eletroportáteis,

nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  Fica  ratificada  a  concessão  do  regimes  especial  de  tributação  ao

contribuinte mineiro do setor de produtos elétricos, eletrodomésticos e eletroportáteis,

nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, considerando a

exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 341/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de março 2013.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Lafayette de Andrada - Ulysses

Gomes.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 342/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha  a

exposição  de  motivos  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF  -  relativa  à

concessão de Regime Especial de Tributação ao contribuinte mineiro do segmento

econômico do setor de máquinas e equipamentos.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/12/2012, foi a proposição encaminhada a

esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18 e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O art.  225  da Lei  nº  6.763,  de  1975,  faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção de

medidas  necessárias  à  proteção  da economia  do  Estado,  caso outra  unidade da

Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previstos em

lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica.

O § 1º desse artigo determina que a SEF envie à Assembleia Legislativa expediente

com a exposição de motivos para adoção de medida com esse objetivo, cabendo a

esta  Casa,  nos  termos  do  disposto  no  §  2º  do  referido  artigo,  ratificar  a  medida

adotada, no prazo de 90 dias, por meio de resolução. Ainda de acordo com o § 6° do

mesmo dispositivo,  cabe  à  SEF  o  envio  trimestral  à  Assembleia  da  relação  das
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medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

Em atendimento ao artigo acima referido, o Governador encaminhou a esta Casa a

mensagem  em  análise,  com  exposição  de  motivos,  elaborada  pela  SEF,  que

justificam  a  adoção  de  medidas  de  proteção  ao  contribuinte  mineiro  do  setor  de

máquinas e equipamentos contra benefícios  fiscais  irregularmente  concedidos por

outros Estados, relativamente ao ICMS.

A exposição de motivos informa que o Estado do Rio de Janeiro, por meio da Lei nº

5.636, de 6 de janeiro de 2010, que dispõe sobre política de recuperação industrial

regionalizada, concedeu Regime Especial de Tributação - RET - para o referido setor,

de forma que a carga tributária efetiva passou a ser de 2% (dois por cento).

Já o Estado de Santa Catarina, por meio do Decreto nº 2.870, de 2001, que institui

o  RICMS,  concede  tratamento  fiscal  diferenciado  às  empresas  importadoras

localizadas em seu território, mediante utilização de crédito presumido.

De  acordo  com  o  pacto  federativo  definido  pela  Constituição  Federal  e  com  o

sistema tributário vigente, os benefícios fiscais em matéria de ICMS dependem de

prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - para que

sejam considerados legítimos.

Conforme ressalta a exposição de motivos, as concessões acima mencionadas não

estão previstas em lei complementar ou em convênio do Confaz, em desacordo com

o disposto no art. 155, § 2º, XII, alínea “g”, da Constituição da República e na Lei

Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

A concessão unilateral de benefícios fiscais por determinada unidade da Federação

permite que os contribuintes nela situados concorram em melhores condições que os

contribuintes dos demais Estados. Assim, os Estados prejudicados são forçados a

praticar  a  chamada  “guerra  fiscal”,  sob  pena  de  terem  sua  economia,  sua

arrecadação  e  sua  capacidade  de  geração  e  manutenção  de  empregos

comprometidas.

A exposição de motivos alerta que a reação do governo estadual deve ser rápida, a

fim de neutralizar os efeitos econômicos e sociais negativos para o Estado. Justifica a

concessão de Regime Especial de Tributação para empresas do setor de máquinas e

equipamentos  que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua
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competitividade  ou  desestimuladas  de  se  instalarem  em  Minas  Gerais.  Refere-se

ainda a regimes especiais até então concedidos os quais instituem crédito presumido

de forma que a carga tributária efetiva seja de 2% e 3,5% por cento), conforme o

caso.

Diante dos argumentos apresentados, entendemos ser necessária a proteção da

economia mineira e o restabelecimento da competitividade do referido setor.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela ratificação do Regime Especial de Tributação

referente à concessão de crédito presumido ao setor de máquinas e equipamentos

por meio do projeto de resolução a seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...

Ratifica regime especial de tributação concedido ao segmento econômico do setor

de máquinas e  equipamentos nos  termos do art.  225 da Lei  nº  6.763,  de  26  de

dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a medida de proteção à economia do Estado incidente sobre

o  contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  do  setor  de  máquinas  e

equipamentos, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

em virtude de benefícios fiscais concedidos por outros Estados, conforme exposição

de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 342/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Lafayette de Andrada - Ulysses

Gomes.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 344/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  a  mensagem  em  epígrafe  encaminha

Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda relativa à “concessão do

Regime  Especial  de  Tributação  em  matéria  de  ICMS  ao  contribuinte  mineiro  do
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segmento econômico do setor de máquinas e equipamentos”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/12/2012, a proposição foi encaminhada a

esta Comissão para análise, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18,

de 2011, e do art.103 do Regimento Interno.

Fundamentação

A mensagem  em  tela  encaminha  para  a  apreciação  da  Assembleia  Legislativa

exposição  de  motivos  que  visa  beneficiar  os  contribuintes  mineiros  do  segmento

econômico do setor de máquinas e equipamentos com regime especial de tributação,

buscando  a  redução  da  carga  tributária  relativa  ao  Imposto  sobre  Circulação  de

Mercadorias e Serviços - ICMS.

Nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, com a

redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011, o Estado de

Minas Gerais incluiu em sua legislação, na forma dos artigos 32-A a 32-H, da Lei nº

6.763,  de  1975,  tratamento  tributário  diferenciado  para  determinados  setores

econômicos,  a  ser  implementado  mediante  regime  especial  concedido  pelo

Superintendente de Tributação da Secretaria de Fazenda.

No  caso  específico  da  mensagem  em  estudo,  o  regime  especial  concedido

fundamenta-se no  inciso IX do art.  32-A da Lei  nº  6.763,  de 1975,  que dispõe o

seguinte:

“Art.  32-A - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

(...)

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);”.

Conforme citado na exposição de motivos,  tal  regime especial  de  tributação  foi

precedido da assinatura de protocolo de intenções, no qual as empresas do setor de

máquinas  e  equipamentos  se  comprometeram  a  investir  aproximadamente  R$

20.000.000,00 e a gerar cerca de 80 empregos diretos e 55 empregos indiretos.
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Em  contrapartida,  o  regime  especial  citado  concede  a  essas  empresas  carga

tributária efetiva de 3% para o ICMS devido nas vendas dos produtos industrializados

relacionados no Protocolo de Intenções, realizadas pelo centro de distribuição, nos

termos do art. 75, inciso XIV, do Regulamento do ICMS.

É importante observar que o tratamento tributário exposto acima será concedido de

forma individualizada para as empresas do setor, após a análise do requerimento do

contribuinte, podendo ainda dar ensejo a cargas tributárias diversas, em função dos

produtos, do impacto na produção mineira e do tratamento tributário concedido pelo

outro Estado.

Considerando a previsão legal da matéria e os impactos benéficos para a economia

mineira, este relator entende que a concessão de regime especial em questão deve

ser ratificada por esta Casa.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  ratificação  do  regime  especial  de  tributação

concedido ao setor de máquinas e equipamentos, por meio do projeto de resolução a

seguir apresentado.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de máquinas e equipamentos,

nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do segmento econômico do setor de máquinas e equipamentos, signatário de

protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975,  conforme exposição de motivos encaminhada por meio da

Mensagem nº 344/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Vítor Xavier - Ulysses

Gomes
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.134/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Liza  Prado,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.134/2012  institui  a

Semana de Conscientização,  Prevenção e Combate à Verminose no Estado e dá

outras  providências.  Foi  distribuído  às Comissões de  Constituição e  Justiça  e  de

Saúde.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer

quanto ao mérito, em cumprimento ao disposto no art. 188, combinado com os arts.

190 e 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em comento visa a instituir no Estado a Semana de Conscientização,

Prevenção  e  Combate  à  Verminose,  a  ser  comemorada,  anualmente,  na  terceira

semana após o início do período escolar. Segundo a autora do projeto, o objetivo é

reduzir os níveis de infestações por verminoses, por meio de medidas preventivas e

curativas que dependam do poder público.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça esclareceu que a

instituição de data comemorativa pode ser objeto de disciplinamento jurídico por parte

dos  Estados e  que não há impedimento  à  tramitação da matéria.  Entretanto,  em

virtude da inconstitucionalidade de alguns dispositivos, que infringiam o princípio da

separação  dos  Poderes,  apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  com  o  qual  estamos  de

acordo.

A verminose é uma doença provocada pela infecção por parasitas que se alojam no

interior do corpo do hospedeiro. Doença frequente, de difícil controle pelos órgãos

públicos,  acomete  crianças  e  adultos,  de  ambos  os  sexos,  em  todas  as  classes

sociais, tanto na zona rural como nas cidades. Está associada a condições sanitárias

precárias e à falta de higiene e de informação.

Diversos  são  os  sintomas  da  doença,  tais  como  cólicas  abdominais,  enjoos,

mudança do apetite, falta de disposição, fraqueza, emagrecimento, tonturas, vômitos,
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diarreia, desidratação. Em casos mais graves, a infecção pode, ainda, causar a morte

do hospedeiro.

Dados  da  Organização  Mundial  de  Saúde  afirmam  que  mais  de  2  bilhões  de

pessoas hoje estão infectadas com algum tipo de verme ou parasita. Estima-se que

60% dessas infecções estejam associadas a deficiências nutricionais, principalmente

carência de ferro e vitaminas.

A prevenção é a principal e mais eficaz estratégia contra essas infecções. Dessa

forma, ações educativas e participativas da comunidade contribuem substancialmente

para  a  redução  da  prevalência  das  verminoses.  Divulgar  os  tipos  de  verminose

existentes, os sintomas de cada uma delas, os modos de contágio e as formas de

prevenção é essencial para que a população possa assumir de maneira mais efetiva

o controle sobre suas condições de saúde.

Assim, parece-nos que a proposição em análise é pertinente e somos favoráveis à

sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.134/2012 na

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

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Carlos Mosconi, Presidente - Pompílio Canavez, relator - Doutor Wilson Batista -

Carlos Pimenta.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.239/2012

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a ONG Veredas de Minas, com sede no Município de

Sabará.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

O  Projeto  de  Lei  nº  3.239/2012  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  ONG

Veredas  de  Minas,  com sede  no Município  de  Sabará,  pessoa jurídica  de  direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a promoção do bem-estar físico,

social  e  cultural  da  comunidade  em  que  atua,  integrando  o  homem  e  o  meio

ambiente.

Com  esse  propósito,  a  instituição  implementa  programas  socioambientais  e

educativos voltados para o desenvolvimento sustentável do meio ambiente; fomenta a

utilização da flora medicinal local para a prevenção e cura de doenças; orienta sobre

a sustentabilidade do ecossistema, viabilizando a conservação da fauna e da flora

locais; combate a miséria por meio de ações de assistência, formação e promoção

social, com práticas de economia solidária de geração de renda, trabalho e emprego;

luta  pela  universalidade  do  atendimento  às  necessidades  de  famílias

economicamente vulneráveis; zela pela proteção da criança e do adolescente e pelo

seu acesso a benefícios sociais, educacionais, culturais, econômicos e ambientais.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pela ONG Veredas de

Minas em favor dos menos favorecidos de Sabará, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.239/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Duarte Bechir, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.387/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe visa a

dar a denominação de Industrial Domingos Costa à esplanada do Estádio Governador

Magalhães Pinto - Mineirão.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
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que apresentou.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  deliberar  conclusivamente  sobre  o  projeto,

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

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.387/2012  tem  como  finalidade  dar  a  denominação  de

Industrial  Domingos Costa à esplanada do Estádio Governador Magalhães Pinto -

Mineirão.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, com a finalidade de acrescentar a informação de que o Mineirão está

localizado no Município de Belo Horizonte.

Com relação  ao  mérito  da  matéria,  cabe ressaltar  que o  empresário  Domingos

Costa esteve à frente de uma das maiores empresas do ramo alimentício no País, a

Vilma Alimentos, por cerca de 35 anos, empregando um grande número de pessoas e

contribuindo para o desenvolvimento de Minas Gerais.

Possuía grande visão empresarial e capacidade de realização, sempre apoiando

iniciativas  de  entidades  e  empreendedores  mineiros.  Trouxe  para  nosso  Estado

inúmeras melhorias e investimentos.

Dizia ter grande admiração por esta terra, pois aqui concretizou seus sonhos, que

culminaram na criação da empresa de produtos alimentícios da qual foi presidente.

Por tais motivos, consideramos meritória a pretensão da proposição em análise.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.387/2012, em

turno  único,  com  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Tenente Lúcio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.637/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Neider  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Liga Esportiva Eclética de Juatuba, com sede
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no Município de Juatuba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.637/2012  pretende  declarar  de  utilidade  pública  a  Liga

Esportiva Eclética de Juatuba, com sede no Município de Juatuba, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a  difusão  do  esporte

amador.

Com esse propósito, a instituição incentiva a prática do esporte amador, sempre

zelando pelo cumprimento da legislação desportiva vigente.

Cabe ressaltar que a prática de atividades desportivas traz benefícios individuais e

sociais,  pois  contribui  para  a  formação  física  e  psíquica  das  pessoas  e  reduz  a

probabilidade do aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando

os  jovens  podem  ser  influenciados  por  hábitos  prejudiciais,  que  geram  conflitos

internos  capazes  de  desvirtuar  valores  e  dificultar  a  aprendizagem,  o  esporte  se

reveste  de  indiscutível  importância,  prestando  grande  contribuição  ao

desenvolvimento da sociedade.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Liga  Esportiva

Eclética de Juatuba, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.637/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.650/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Aricanduva - Apiari -,

com sede no Município de Aricanduva.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.650/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Apicultores  de  Aricanduva  -  Apiari  -,  com  sede  no  Município  de  Aricanduva,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo

congregar os apicultores na defesa de seus interesses e direitos e no fomento da

atividade apícola.

Com esse propósito, a instituição estimula a produção e o consumo de produtos

apícolas por pequenos produtores rurais, contribuindo para o combate da fome e para

a melhoria das condições de saúde; orienta sobre a proteção do meio ambiente e de

bacias  hidrográficas;  incentiva  o  estudo  e  a  difusão  da  apicultura  racional  e  da

ampliação  da  biodiversidade  da  flora  regional;  planeja  o  manejo  de  colmeias  e

melhorias genéticas para o aumento da produtividade dos apiários; realiza controle de

qualidade dos produtos apícolas; facilita a aquisição de materiais e equipamentos;

encoraja o cooperativismo.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pela Apiari em defesa da

qualidade da produção apícola e da melhoria da qualidade de vida dos produtores de

Aricanduva, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.650/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Inácio Franco, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.651/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do

Juazeiro - APPRJ -, com sede no Município de Aricanduva.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.651/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Pequenos Produtores Rurais do Juazeiro - APPRJ -, com sede no Município de

Aricanduva,  pessoa jurídica de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem como

escopo o fortalecimento da organização econômica e social dos produtores rurais da

região e a melhoria de suas condições de vida.

Com  esse  propósito,  a  instituição  desenvolve  formas  de  cooperação  para

racionalizar as atividades econômicas de produção e comercialização; orienta sobre

técnicas  agrícolas  na  confecção de  mudas,  no  preparo  da  terra,  no  plantio  e  no

armazenamento;  luta  pelo  atendimento  das  necessidades  de  educação,  saúde,

cultura, habitação, transporte e lazer da comunidade do Juazeiro; apoia a proteção e

a preservação do meio ambiente; combate a fome e a pobreza; zela pela proteção da

saúde da família,  da maternidade, da infância e da velhice; busca a habilitação e

reabilitação das pessoas com deficiência.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação  dos

Pequenos Produtores Rurais do Juazeiro em favor dos pequenos produtores rurais de

Aricanduva, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.651/2012, em turno

único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Inácio Franco, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.691/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, do Deputado Paulo Guedes, visa autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Brasília de Minas o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto a

sua possível repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o

art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.691/2011 tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Brasília de Minas o imóvel com área de 3.169,56m², localizado

na Av. Rui Barbosa, s/nº, Centro, nesse Município.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça constatou

haver  um  equívoco  com  relação  à  área  do  bem.  O  imóvel  tem,  na  verdade,

8.167,38m², dos quais 4.997,80m² estão ocupados por uma escola municipal e os

restantes 3.169,56m² são pleiteados pela Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG -

para a construção de sua sede no Município.

Em  decorrência  disso,  apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  que  autoriza  o  Poder

Executivo  a  doar  ao  Município  de  Brasília  de  Minas  o  terreno  com  área  de

4.997,80m²,  conforme descrição no Anexo da proposição,  a ser  desmembrado de

imóvel com área de 8.193,60m², para que seja destinado ao funcionamento de escola

municipal. Prevê ainda, no art. 2º, a reversão do bem ao patrimônio do Estado se,

findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,

tiver sido desvirtuada essa destinação.

A autorização legislativa para a transferência de domínio de bem público, ainda que

para outro ente da Federação, é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que
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estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que a movimentação dos valores

pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida

autorização.

Observa-se que o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o

erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.691/2011 no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Vítor Xavier - Ulysses

Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.417/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em epígrafe proíbe a

colocação de películas, adesivos e outros objetos nas fachadas, portas e janelas das

“lan houses”, cibercafés e similares que impeçam a visualização do interior de suas

dependências e dá outras providências.

No 1º turno, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de

Segurança Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

O projeto foi examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  apreciado  pela  Comissão  de

Segurança Pública, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2, que

apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O art. 1º do projeto determina que “ficam os estabelecimentos que prestam serviços

de  acesso  à  internet,  como  'lan  houses',  cibercafés  e  similares,  proibidos  de

manterem suas fachadas com películas do tipo fumê ou de utilizarem qualquer outro

material que impeça a visualização do interior de suas dependências”. Já o art. 2º

trata de estabelecer multa no valor de 1.000 Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais - Ufemgs - na hipótese de descumprimento da referida norma. Por fim, o art.

3º concede o prazo de 90 dias para os estabelecimentos de que trata a proposição se

adequarem à pretendida norma.

O autor da proposição assinala que a sua finalidade é “contribuir para a garantia da

segurança dos usuários  dos estabelecimentos que prestam serviços de  acesso à

internet  no Estado, como, por exemplo,  os usuários dos serviços de 'lan houses',

cibercafés e lojas similares”, considerando que os maiores usuários desses serviços

são crianças e adolescentes.

A Comissão de Constituição e Justiça, atendo-se à análise jurídico-constitucional,

exarou parecer  considerando que o  assunto  tratado pela  proposição insere-se na

competência  legislativa  concorrente  da  União,  dos  Estados  e  do  Distrito  Federal.

Ademais,  entendeu  que  a  medida  propugnada  no  projeto  se  insere  na  linha  de

proteção à infância e à juventude e, por isso, haveria de ser prevista no bojo da Lei

estadual  nº  16.685,  de  2007,  que  estabelece  normas  para  os  estabelecimentos

comerciais que oferecem serviço de locação de computadores para acesso à internet

e  prática  de  jogos  eletrônicos.  Em função disso,  entendeu por  bem apresentar  o

Substitutivo nº 1, por meio do qual a matéria foi inserida no referido diploma legal.

Conquanto  a  Comissão  de  Segurança  Pública  tenha  concordado  com  tal

procedimento, ressalta que "não basta a proibição do uso de 'películas do tipo fumê',

pois  existe  uma  gama  de  outros  materiais  que  produzem  efeitos  similares

dificultadores  do  campo  de  visão,  como,  por  exemplo,  os  vidros  que  provocam

distorção  ótica".  Em  função  desse  entendimento  e  visando  à  melhor  técnica

legislativa, essa Comissão houve por bem apresentar o Substitutivo nº 2.

Esse  substitutivo,  em  vez  de  acrescentar  parágrafo  único  ao  art.  1º  da  Lei  nº

16.685,  propõe  acréscimo  do  inciso  IV,  com  redação  mais  genérica,  de  modo  a
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estatuir  que,  nas  dependências  dos  estabelecimentos  comerciais  que  ofereçam

serviço  de  locação  de  computadores  para  acesso  à  internet  e  prática  de  jogos

eletrônicos, fica proibida a utilização de material de qualquer natureza que distorça ou

impeça a visualização do interior do estabelecimento.

Outra  inovação  do  mesmo  instrumento  diz  respeito  ao  acolhimento  da  norma

contida no art. 2º do Substitutivo nº 2, adequando a sua redação, de sorte a se atribuir

aos  proprietários  ou  responsáveis  pelos  referidos  estabelecimentos  comerciais  a

obrigação  de  observar  o  prazo  de  90  dias  a  contar  da  data  de  publicação  da

pretendida lei para se adequarem as instalações ao disposto no citado inciso IV.

Cabe  observar  que  os  substitutivos  prescindem  de  dispositivos  que tratem  das

penalidades  a  serem  aplicadas  na  hipótese  de  inobservância  da  norma  que  se

pretende implantar, pois elas são objeto do art. 3º da lei que se pretende alterar.

No que concerne à estrita competência desta Comissão, nos termos do art. 102,

inciso  VII,  alínea  "d",  do  Regimento  Interno,  qual  seja  analisar  a  repercussão

financeira das proposições, cumpre-nos observar que, por evidente, tanto o projeto na

forma original quanto seus substitutivos não acarretam impacto nas contas públicas.

Conclusão

Em razão do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.417/2011 na

forma do Substitutivo nº 2, apresentado pela Comissão de Segurança Pública, e pela

rejeição do Substitutivo nº 1, oferecido pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - João Vítor Xavier - Lafayette de

Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.862/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Deputado Inácio Franco, visa autorizar o

Estado a doar ao Município de Estrela do Indaiá o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.
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Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.862/2012 tem como finalidade autorizar o Estado a doar ao

Município  de Estrela do Indaiá o imóvel  situado na Av.  Francisco Campos,  nesse

Município. De acordo com o parágrafo único do art. 1º, o imóvel será destinado ao

funcionamento do Conselho Tutelar do Município.

Cabe ressaltar que, em seu art. 2º, a proposição determina que o imóvel reverterá

ao  patrimônio  do  doador  se,  no  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa para a transferência de domínio de bem público, ainda que

para outro ente federativo, é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui

normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu

art. 105, essa norma estabelece que a movimentação dos valores pertencentes ao

ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Cabe observar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, dá nova redação ao “caput” do art. 1º do projeto com a finalidade de adequar

seu texto à técnica legislativa.

Após exame, tem-se que a proposição de lei em análise atende aos preceitos legais

que  versam  sobre  a  transferência  de  domínio  de  bens  públicos,  não  acarreta

despesas para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.862/2012, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - João Vítor Xavier - Lafayette de

Andrada.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.084/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Bom  Jardim  de  Minas  o  imóvel  que

especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.084/2012 de conceder autorização para que o Poder

Executivo possa doar ao Município de Bom Jardim de Minas o imóvel constituído de

área com 10.000m², situado na localidade de Rio Peixe, Distrito de Taboão, naquele

Município.

Visando  atender  ao  interesse  público,  que  deve  nortear  as  decisões  da

administração pública,  o  parágrafo  único do art.  1º  estabelece que o imóvel  será

destinado à construção de um centro comunitário.

Cabe ressaltar, ainda, que o art. 2º da proposição determina que o imóvel reverterá

ao  patrimônio  do  doador  se,  no  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

É importante observar que a transferência de patrimônio público, ainda que para

outro ente federativo, somente pode ser efetivada com autorização desta Assembleia

Legislativa. A Lei  Federal nº  4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito

financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, determina, no § 2º de seu art. 105, que

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

ser realizada com a referida autorização.

Estando em consonância com o ordenamento jurídico, o projeto de lei em análise

não acarreta despesas para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.
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Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.084/2012, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Lafayette de Andrada - Ulysses

Gomes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.535/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.535/2012, de autoria do Deputado Bosco, que declara de

utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego Rico e Capão Grosso, com

sede no Município de Perdizes, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.535/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego Rico e Capão

Grosso, com sede no Município de Perdizes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária do Córrego

Rico e Capão Grosso, com sede no Município de Perdizes.

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

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Sebastião Costa, relator - Luiz Henrique.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.536/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.536/2012, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos  Pequenos  Produtores

Rurais  do  Pinheiro  e  Adjacências  -  ACPPRP  -,  com  sede  no  Município  de

Itamarandiba, foi aprovado em turno único, na forma original.
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Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.536/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais  do  Pinheiro  e  Adjacências  -  ACPPRP  -,  com  sede  no  Município  de

Itamarandiba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  dos

Pequenos Produtores Rurais do Pinheiro e Adjacências - ACPPRP -, com sede no

Município de Itamarandiba.

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

Sala das Comissões, 6 de março de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Sebastião Costa, relator - Luiz Henrique.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 16 DE MARÇO DE 2013

ATAS

ATA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 14/3/2013

Presidência do Deputado Dilzon Melo

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

Questão  de  ordem  -  Correspondência:  Mensagem  nº  385/2013  (encaminhando  o

Projeto  de  Lei  nº  3.869/2013),  do  Governador  do  Estado  -  2ª  Fase  (Grande

Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à Constituição nº

49/2013  -  Projetos  de  Lei  nºs  3.870  a  3.873/2013  -  Requerimentos  nºs  4.365  a

4.388/2013  -  Requerimentos  dos  Deputados  Antônio  Carlos  Arantes  e  Duilio  de

Castro e outros, Carlos Pimenta e outros, Lafayette de Andrada e Inácio Franco -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Segurança Pública, de Turismo, de

Administração  Pública,  de  Direitos  Humanos,  de  Cultura  e  do  Trabalho  e  dos

Deputados Duarte Bechir, Lafayette de Andrada (2), Tiago Ulisses e Juarez Távora -

Questão de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Carlos Mosconi,

Almir  Paraca, Sargento Rodrigues e André Quintão -  2ª Parte (Ordem do Dia):  1ª

Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissões Especiais para

Emitir  Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 47/2013 e sobre a

Indicação nº 71/2013 -  Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -

Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Lafayette de Andrada,

Inácio Franco, Carlos Pimenta e outros e Antônio Carlos Arantes e Duilio de Castro e

outros; deferimento - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dilzon Melo - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José

Domingos - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Cabo Júlio - Carlos Mosconi -

Celinho  do  Sinttrocel  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Duarte  Bechir  -  Duilio  de  Castro  -

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

Gustavo Perrella - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier -
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Juarez Távora - Lafayette de Andrada -  Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luzia

Ferreira  -  Maria  Tereza Lara  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Marques  Abreu -  Pinduca

Ferreira - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues

- Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Às 14h14min, a lista de comparecimento

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

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

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

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente. Somente para

constar nos anais da nossa Assembleia Legislativa, gostaria de dizer que a minha

terra  natal,  Ouro  Fino,  depois  de  amanhã  completará  264 anos  de  emancipação

política. Não poderia deixar passar em branco essa data, tão importante para mim,

para  minha  família  e  para  meus  filhos,  que  nasceram  lá.  Quero  externar  o  meu

abraço ao nosso Prefeito, Dr. Maurício Lemos de Carvalho; ao Vice-Prefeito, Henrique

Wolf;  e  a  toda  a  Câmara  Municipal,  na  pessoa  do  Presidente,  Vereador  Bruno

Zucareli - testemunhas, acima de tudo, do nosso real e continuado compromisso com

a terra  de  Ouro  Fino.  Temos  muito  a  comemorar.  Com  certeza,  nesse momento

importante para a atual administração e para a atual governabilidade, temos o nosso

dedicado Prefeito em busca de recursos para a nossa cidade. A nossa população

está ansiosa e feliz por ter, com certeza, um momento importante. Ela comemora com

muita satisfação os festejos da nossa cidade. Quero também, com muito alegria, e

como filho  de  Ouro  Fino,  fazer  outro  registro,  que já  fizemos  em  Comissão.  Foi

nomeado Bispo pela Papa Bento XVI um filho de Ouro fino. É o Pe. Marco Aurélio

Gubiotti,  que  assumirá  Coronel  Fabriciano  e  Ipatinga.  Então,  parabenizo  o  nosso
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futuro  Bispo.  Quero  saudar  todos  os  meu  amigos  e  conterrâneos  de  Ouro  Fino.

Desejo-lhes,  nesta  data  comemorativa,  muita  alegria  e  prosperidade.  Espero  que

busquemos sempre o bem-estar da nossa querida terra de Ouro Fino. Obrigado.

Correspondência

-  O  Deputado  Rômulo  Viegas,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 385/2013*

Belo Horizonte, 13 de março de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da competência privativa que me assegura o inciso V do art. 90 da

Constituição  do  Estado,  apraz-me  encaminhar  à  consideração  dessa  egrégia

Assembleia o apenso projeto de lei que institui o Estatuto Mineiro da Microempresa e

da Empresa de Pequeno Porte, em harmonia com a legislação federal representada

pela Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Cumpre notar que, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a matéria já havia sido

objeto de regulamentação - amparada pelo disposto no art. 24, “caput” e inciso V e §

2º, da Constituição da República Federativa do Brasil - com a edição dos seguintes

Decretos: nº 44.630, de 2007, nº 44.755, de 2008; nº 44.853, de 2008, e nº 45.749, de

2011. O projeto ora submetido a esse Parlamento visa disciplinar o assunto em forma

de lei, tal como o requer a sua relevância.

É igualmente oportuno observar que a iniciativa tem por objetivo último promover o

desenvolvimento  socioeconômico  do  Estado,  mediante  reserva  de  tratamento

diferenciado a microempresas e empresas de pequeno porte, responsáveis por maior

expressão em nossas atividades produtivas.

São essas, Senhor Presidente, as razões que nos levam a encaminhar a presente

proposta à Assembleia.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.869/2013

Institui o Estatuto Mineiro da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.



856
____________________________________________________________________________

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  1º  -  Esta  lei  estabelece  normas  gerais  relativas  ao  tratamento  jurídico

diferenciado, simplificado e favorecido assegurado às microempresas e empresas de

pequeno  porte  no  âmbito  dos  poderes  do  Estado,  em  conformidade  com  a  Lei

Complementar  Federal  nº  123,  de  14  de  dezembro  de  2006,  criando  o  Estatuto

Mineiro das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, especialmente no que se

refere:

I - ao incentivo à geração de empregos e renda;

II  -  à  racionalização de processos burocráticos  de  formalização,  funcionamento,

alteração e encerramento das microempresas e empresas de pequeno porte;

III - ao acesso a mercados, inclusive quanto à preferência na aquisição de bens e

serviços pelo poder público;

IV - à inovação tecnológica e à educação e capacitação empreendedora;

V - ao favorecimento de políticas públicas de observância às vocações regionais,

aspectos culturais, prezando pelo desenvolvimento das microrregiões do Estado; e

VI - a facilitação e orientação do acesso ao crédito.

Parágrafo único - Aplicam-se às sociedades cooperativas que tenham auferido, no

ano-calendário anterior, receita bruta até o limite definido no inciso II do "caput" do art.

3º da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006, nela incluídos os atos cooperados e

não cooperados, os benefícios concedidos por este Estatuto e pela Lei Complementar

Federal nº 123, de 2006.

CAPÍTULO II

DOS BENEFICIÁRIOS DESTE ESTATUTO

Art. 2º - Para os efeitos deste Estatuto ficam adotados na íntegra os parâmetros de

definição  de  microempresa,  empresa  de  pequeno  porte  e  microempreendedor

individual constantes no art. 3º e nos arts. 18-A, 18-B e 18-C da Lei Complementar

Federal nº 123, de 2006.

CAPÍTULO III

DO ÓRGÃO DE PROPOSIÇÃO E ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE

DESENVOLVIMENTO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
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Art. 3º - O Fórum Permanente Mineiro das Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte - FOPEMIMPE, presidido pelo dirigente máximo da Secretaria de Estado de

Desenvolvimento  Econômico  -  SEDE  -,  é  a  instância  governamental  estadual

competente  para  cuidar  dos  aspectos  do  tratamento  diferenciado  e  favorecido

dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 1º  -  O titular  da Presidência do Fórum, em suas faltas  e  impedimentos,  será

substituído pelo titular da Subsecretaria de Indústria, Comércio e Serviços da SEDE,

que em sua falta será substituído pelo titular da Superintendência de Microempresas

e Empresas de Pequeno Porte.

§  2º  -  O  FOPEMIMPE  atuará  em  articulação  com  o  Fórum  Permanente  das

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte,  instituído  pelo  Decreto Federal  nº

6.174, de 1º de agosto de 2007, se adequando, sempre que possível, às orientações

e diretrizes dele oriundas.

Art. 4º - O FOPEMIMPE tem as seguintes atribuições:

I  -  articular  e  promover,  em  conjunto  com  órgãos  do  governo  estadual,  a

regulamentação  necessária  ao  cumprimento  desta  lei  e  do  Estatuto  Nacional  da

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como acompanhar a sua efetiva

implantação, atos e procedimentos dele decorrentes;

II - propor, assessorar e acompanhar a implantação das políticas públicas de apoio

às microempresas e empresas de pequeno porte;

III - promover a articulação e a integração entre os diversos órgãos governamentais

e as entidades de apoio, de representação e da sociedade civil organizada que atuem

no segmento das microempresas e empresas de pequeno porte no Estado;

IV  -  acompanhar  o  desenvolvimento  e  implantação  das  ações  governamentais

voltadas para microempresas e empresas de pequeno porte no Estado, inclusive no

campo da legislação, propondo atos e medidas necessárias;

V -  propor  os  ajustes  e aperfeiçoamentos  necessários  à efetiva  implantação da

política de fortalecimento e desenvolvimento deste segmento;

VI  -  promover  ações  que  levem  à  consolidação  e  harmonização  dos  diversos

programas de apoio às microempresas e empresas de pequeno porte; e

VII - atuar na divulgação e implantação das diretrizes e ações definidas no âmbito
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do Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, instituído

pelo Decreto Federal nº 6.174, de 2007, no que for pertinente.

Art. 5º - Integrarão o FOPEMIMPE órgãos governamentais e entidades de apoio e

de representação do segmento de microempresas e empresas de pequeno porte.

Parágrafo  único  -  A  Secretaria  Técnica  do  FOPEMIMPE  será  exercida  pela

Superintendência  responsável  por  políticas  e  programas  para  microempresas  e

empresas de pequeno porte no âmbito da SEDE.

Art.  6º  -  As  entidades  integrantes  do  FOPEMIMPE  e  os  órgãos  estaduais  da

Administração Direta e Indireta deverão comunicar formalmente a Secretaria Técnica

do  Fórum  sobre  as  ações,  programas  e  políticas  públicas  desenvolvidas  para

microempresas e empresas de pequeno porte.

Art.  7º  -  O  FOPEMIMPE  terá  suas  ações  coordenadas  por  um  Conselho

Deliberativo,  que será composto por  órgãos e entidades da administração pública

estadual e por entidades de apoio e representação das microempresas e empresas

de  pequeno  porte  que  manifestarem  interesse,  na  forma  estabelecida  em  seu

regimento interno.

CAPÍTULO IV

DA FORMALIZAÇÃO, ALTERAÇÃO E DA BAIXA

Art.  8º  -  O Poder  Executivo deverá preservar  e,  quando necessário,  atualizar  o

Cadastro Unificado na formalização, funcionamento, alteração e encerramento das

microempresas e empresas de pequeno porte, de modo que os procedimentos sejam

simplificados e que busquem, em conjunto, compatibilizar e integrar ações, a fim de

evitar a duplicidade de exigências e padronizar o processo de registro e legalização

de empresas.

Art. 9º - Os órgãos estaduais envolvidos na formalização, funcionamento, alteração

e encerramento das microempresas e empresas de pequeno porte deverão manter à

disposição dos usuários, de forma presencial e pela rede mundial de computadores,

informações,  orientações  e  instrumentos,  de  forma  integrada  e  consolidada,  que

permitam  pesquisas  prévias  a  fim  de  prover  ao  usuário  certeza  quanto  à

documentação exigível e quanto à viabilidade desse processo.

Art. 10 - Para fins de formalização, funcionamento, alteração e encerramento das
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microempresas e empresas de pequeno porte, os requisitos de segurança sanitária,

metrológica,  controle  ambiental  e  prevenção  contra  incêndio  deverão  ser

simplificados, racionalizados e uniformizados pelos órgãos e entidades responsáveis,

no âmbito das respectivas competências.

Parágrafo único - As vistorias necessárias à emissão de licenças e de autorizações

de funcionamento obedecerão ao disposto na legislação específica, observando-se a

natureza e grau de risco da atividade.

CAPÍTULO V

DOS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

Art. 11 - Para efeito de tributação das microempresas e empresas de pequeno porte

prevalecem as regras dispostas na Lei Complementar Federal nº 123, de 2006.

Art.  12  -  Na opção de enquadramento  como microempreendedor  individual,  em

matéria de  recolhimento  de  impostos,  contribuições  e cumprimento de  obrigações

acessórias, prevalece o disposto no art. 18-A da Lei Complementar Federal nº 123, de

2006, e na legislação específica.

CAPÍTULO VI

DO ACESSO AOS MERCADOS

Art.  13  -  Este  capítulo  estabelece normas para conferir  tratamento diferenciado,

simplificado  e  favorecido  às  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  nas

compras realizadas pelo Estado e tem como objetivos:

I  -  a  promoção  do  desenvolvimento  econômico  e  social  para  incrementar  o

investimento e valor agregado da produção no Estado;

II - a ampliação da eficiência das políticas públicas, nela compreendidas ações de

melhoria do ambiente de negócios;

III - o incentivo à inovação e capacitação tecnológica; e

IV - o fomento ao desenvolvimento regional no Estado.

Parágrafo  único  -  As  normas  e  procedimentos  deste  Capítulo  aplicam-se  à

administração pública estadual direta, autárquica, fundacional e às empresas estatais

dependentes.

Art. 14 - Para ampliar a participação das microempresas e empresas de pequeno

porte  nas  licitações,  os  órgãos  ou  entidades  contratantes  deverão,  sempre  que
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possível:

I  -  estabelecer  e  divulgar  planejamento  anual  das  aquisições  públicas  a  serem

realizadas, com a estimativa de quantitativo e época das contratações;

II  -  padronizar e divulgar as especificações dos bens e serviços contratados, de

modo a orientar as microempresas e empresas de pequeno porte para adequarem os

seus processos produtivos.

Art.  15  -  Nas  aquisições  públicas,  a  comprovação  de  regularidade  fiscal  das

microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de

assinatura do contrato, e não como condição para participação na licitação.

§  1º  -  Havendo  alguma  restrição  na  comprovação  da  regularidade  fiscal,  será

assegurado prazo de dois dias úteis para sua regularização pelo licitante, prorrogável

por igual período, se assim expressamente previsto no edital, com início no dia em

que o proponente for declarado vencedor do certame, observado o disposto no art.

110 da Lei Federal nº 8.666, 21 de junho de 1993.

§ 2º  -  A declaração do vencedor,  para  fins  do disposto no § 1º,  acontecerá  no

momento imediatamente posterior à fase de habilitação, no caso de pregão, conforme

estabelece o inciso XIII do art. 9º da Lei nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, e nas

demais modalidades de licitação, no momento posterior ao julgamento das propostas,

aguardando-se os prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.

§ 3º - No início da sessão de pregão, ao apresentar a declaração de ciência de que

cumpre plenamente os requisitos de habilitação, as microempresas e empresas de

pequeno porte dela deverão fazer constar, se houver, a restrição da documentação

exigida para efeito  da comprovação de regularidade fiscal,  sendo que nas demais

modalidades de licitação o licitante deverá informar sobre a existência de restrição da

regularidade fiscal na fase de habilitação.

§  4º  -  O  edital  poderá  prever  a  aplicação  de  penalidades  pela  omissão  da

informação de que trata o § 3º.

§ 5º -  Não havendo regularização da documentação fiscal e tributária,  no prazo

previsto no § 1º, ocorrerá a decadência do direito à contratação, sem prejuízo das

sanções  previstas  na  legislação  vigente,  facultado  à  Administração  convocar  os

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato ou
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revogar, se for o caso, a licitação.

Art. 16 - Nas licitações do tipo menor preço, será assegurada às microempresas e

empresas de pequeno porte preferência de contratação, como critério de desempate.

§ 1º - Entende-se por empate a situação em que as propostas apresentadas pelas

empresas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores ao melhor preço.

§ 2º - Na modalidade pregão o intervalo percentual estabelecido no § 1º será de até

5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.

§ 3º - A preferência de que trata o "caput" será concedida da seguinte forma:

I - ocorrendo o empate, a empresa melhor classificada poderá apresentar proposta

de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será

adjudicado o objeto a seu favor;

II - caso a empresa não apresente proposta de preço inferior, na forma do inciso I,

ou  não  esteja  habilitada,  observado  o  disposto  no  art.  15,  serão  convocadas  as

remanescentes  que  porventura  se  enquadrem  na  situação  de  empate,  na  ordem

classificatória, para o exercício do mesmo direito; e

III  -  no caso de equivalência dos valores apresentados pelas  empresas que se

encontrem em situação de empate,  será realizado sorteio entre elas  para que se

identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.

§  4º  -  Não se  aplica  o  sorteio  disposto  no  inciso  III  do  §  3º  quando,  por  sua

natureza,  o  procedimento  não  admitir  o  empate  real,  como acontece  na  fase  de

lances do pregão, em que os lances equivalentes não são considerados iguais, sendo

classificados conforme a ordem de apresentação pelos licitantes.

§ 5º - O disposto neste artigo somente se aplicará quando a melhor oferta válida

não tiver sido apresentada por microempresa e empresa de pequeno porte.

§ 6º - A melhor oferta inicial será considerada apenas entre licitantes validamente

habilitados.

§ 7º  -  No caso de pregão,  a empresa melhor classificada será convocada para

apresentar nova proposta, no prazo máximo de cinco minutos após o encerramento

dos lances, sob pena de preclusão, observado o disposto no inciso II do § 3º.

§ 8º - Nas demais modalidades de licitação, o prazo para os licitantes apresentarem

nova proposta será de, no mínimo, vinte e quatro horas, contado a partir da data de
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recebimento da notificação efetuada pela Comissão de Licitação, podendo outro ser

estipulado no instrumento convocatório.

Art. 17 - Os órgãos e entidades deverão realizar aquisições e contratações de bens

e serviços destinadas exclusivamente à participação de microempresas e empresas

de pequeno porte  quando o valor  estimado para  a contratação não ultrapassar  o

limite previsto no inciso I do art. 48 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006.

§ 1º - A regra de participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno

porte na contratação, estabelecida no "caput", deverá estar expressamente prevista

no instrumento convocatório.

§ 2º - Aplica-se o disposto no "caput" às contratações diretas fundamentadas no

inciso II do art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, inclusive quando realizadas por

cotação eletrônica de preços.

Art. 18 - Os órgãos e entidades contratantes poderão estabelecer, nos instrumentos

convocatórios, a exigência mínima de subcontratação de microempresas e empresas

de pequeno porte desde que o percentual máximo do objeto a ser subcontratado não

exceda o percentual estabelecido no inciso II do art. 48 da Lei Complementar Federal

nº 123, de 2006.

§ 1º - A empresa a ser subcontratada deve estar indicada e qualificada pelo licitante

com a descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores.

§ 2º - A possibilidade de subcontratação não será aplicável quando o licitante for:

I - micro ou pequena empresa;

II  -  consórcio  composto  em  sua  totalidade  por  microempresas  e  empresas  de

pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei Federal nº 8.666, de 1993; e

III - consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno

porte com participação igual ou superior ao percentual exigido de subcontratação.

§  3º  -  A  hipótese  prevista  neste  artigo  somente  se  aplica  no  caso  de  estar

expressamente disposta no instrumento convocatório.

Art. 19 - Nas licitações para a aquisição de bens e serviços, cujo objeto possa ser

dividido,  desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo do objeto,  os

órgãos e entidades contratantes poderão reservar percentual para a contratação de

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estabelecido no inciso III do
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art. 48 da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006.

§ 1º  -  O disposto neste artigo não impede a contratação das microempresas e

empresas de pequeno porte na totalidade do objeto.

§ 2º - O instrumento convocatório deverá prever que, não havendo vencedor para a

cota reservada, esta poderá ser adjudicada ao vencedor da cota principal ou, diante

de  sua  recusa,  aos  licitantes  remanescentes,  desde  que  pratiquem  o  preço  do

primeiro colocado.

§  3º  -  Se  a  mesma  empresa  vencer  a  cota  reservada  e  a  cota  principal,  a

contratação da cota reservada deverá ocorrer pelo preço da cota principal, caso este

tenha sido menor do que o obtido na cota reservada.

§  4º  -  A  hipótese  prevista  neste  artigo  somente  se  aplica  no  caso  de  estar

expressamente disposta no instrumento convocatório.

Art.  20 -  O valor  licitado nos termos do disposto nos arts.  17 a 19 não poderá

exceder a 25% (vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil.

Art. 21 - Não se aplica o disposto nos arts. 17 a 19 nas seguintes hipóteses:

I  - não houver um mínimo de três fornecedores competitivos enquadrados como

microempresas e empresas de pequeno porte,  sediados local  ou regionalmente e

capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

II  -  o tratamento diferenciado e simplificado para microempresas e empresas de

pequeno porte não for vantajoso para a Administração Pública ou representar prejuízo

ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

III - a licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei

Federal nº 8.666, de 1993, salvo na hipótese do inciso II do seu art. 24;

IV - quando não acudirem interessados à licitação realizada nos termos dos arts. 17

a  19,  hipótese  na  qual  o  procedimento  licitatório  poderá  ser  refeito  prevendo  a

possibilidade de participação das demais empresas; e

V - quando houver comprometimento da continuidade de atividades de educação,

saúde ou segurança pública.

Art. 22 - Como incentivo às práticas de comércio exterior e promoção da cultura

exportadora,  caberá ao Poder Executivo  estabelecer  mecanismos de atendimento,

suporte  técnico,  capacitação  e  outros  instrumentos,  observado  o  art.  61  da  Lei
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Complementar  Federal  nº  123,  de  2006,  capazes  de  propiciar  o  tratamento

diferenciado  e  favorecido  às  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte

interessadas.

CAPÍTULO VII

DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA

Art.  23  -  A fiscalização,  no  que se refere aos aspectos metrológicos, sanitários,

ambientais e de segurança das microempresas e empresas de pequeno porte, deverá

ter natureza prioritariamente orientadora,  quando a atividade ou situação,  por  sua

natureza,  comportar  grau  de  risco  compatível  com  esse  procedimento,  conforme

regulamentação específica.

Parágrafo único - Os órgãos e entidades competentes deverão manter atualizada a

relação  de  situações  cujo  grau  de  risco  seja  considerado  alto,  as  quais  não  se

sujeitarão ao disposto neste artigo.

CAPÍTULO VIII

DO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO

Art.  24  -  A Administração  Pública  Estadual,  por  meio  dos  órgãos  competentes,

deverá  adotar  mecanismos  para  estimular  a  formação  e  funcionamento  de

cooperativas,  associações  e  sociedades  de  propósitos  específicos  em  busca  de

competitividade e desenvolvimento regional integrado e sustentável.

Art. 25 - Para a realização de negócios de compra e venda de bens e serviços no

mercado nacional e internacional, as microempresas e empresas de pequeno porte

participantes de Sociedades de Propósitos Específicos - SPE - deverão obedecer às

regras dispostas no Capítulo VIII da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006.

CAPÍTULO IX

DO ESTÍMULO AO CRÉDITO E À CAPITALIZAÇÃO

Art. 26 - Fica autorizado ao Poder Público Estadual, inclusive na forma de parcerias

com os  demais  entes  federados  e  com instituições  financeiras  e  não financeiras,

promover o fomento às microempresas e empresas de pequeno porte, no que tange

ao estímulo ao crédito e a capitalização, por meio de:

I - apoio à constituição de mecanismos de garantia de crédito, com recursos para

custeio e fundo quando necessário;
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II - regulamentação de instrumentos para antecipação de créditos de fornecedores

da Administração Pública Estadual, com lastro no empenho de despesas;

III -  incentivo à criação, funcionamento e expansão de cooperativas de crédito e

instituições de microfinanças;

IV  -  destinação  de  recursos  para  o  Fundo  de  Fomento  e  Desenvolvimento

Socioeconômico  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  FUNDESE -  e  outros  fundos  que

promovam o desenvolvimento econômico e social; e

V -  destinação de recursos oriundos de pagamentos de devedores, inscritos na

dívida ativa, para aportar recursos nos fundos descritos no inciso IV deste artigo.

Art.  27 - O Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais - BDMG - e

demais  instituições  financeiras  estaduais  deverão  estabelecer  condições

diferenciadas de acesso às linhas de crédito para  microempresas e empresas de

pequeno  porte  cujos  sócios  comprovem  capacitação  gerencial,  mediante

regulamentação específica.

CAPÍTULO X

DO ESTÍMULO À INOVAÇÃO, CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

TECNOLÓGICO

Art. 28 - Para os efeitos deste Estatuto, no que diz respeito às ações que promovam

a inovação, capacitação e o desenvolvimento tecnológico, deverão ser observadas as

disposições da Lei nº 17.348, de 17 de janeiro de 2008, bem como as definições

contidas no Capítulo X da Lei Complementar Federal nº 123, de 2006.

Art.  29  -  A Administração Pública  deverá propiciar  condições  para  disseminar  a

cultura  da  inovação,  capacitação  e  desenvolvimento  tecnológico,  por  meio  de

programas específicos para microempresas e empresas de pequeno porte.

Art.  30  -  O  Estado  deverá,  na  forma  da  lei,  incentivar  e  apoiar  a  criação  e

manutenção de incubadoras  de  empresas,  de  forma isolada ou em parceria  com

outras  instituições  públicas  ou  privadas,  com  a  finalidade  de  promover  o

desenvolvimento  das  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  em  setores

diversos.

Art. 31 - A Administração Pública fica autorizada a firmar parcerias com instituições

públicas e privadas para o desenvolvimento de projetos e ações de capacitação, com
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foco  no  aprimoramento  da  gestão  empresarial,  de  forma  a  propiciar  às

microempresas e empresas de pequeno porte maior competitividade e aumento da

participação no mercado.

Parágrafo único - Para consecução dos objetivos de que trata este artigo, deverão

ser celebrados os instrumentos jurídicos apropriados, em observância aos preceitos

previstos em lei.

Art. 32 - Como forma de estimular a Educação Empreendedora, a Administração

Pública, por meio dos órgãos competentes, poderá criar ações, celebrar convênios e

parcerias que visem:

I - estimular a cultura empreendedora na educação desde o ensino básico até a

pós-graduação,  com  foco  na  formação  de  professores  e  alunos  com  atitude

empreendedora;

II - introduzir disciplinas obrigatórias sobre empreendedorismo em instituições de

ensino superior;

III - promover, articular e coordenar atividades, estudos científicos e programas do

governo para o estímulo ao empreendedorismo e à geração de oportunidades de

negócios de acordo com as vocações regionais;

IV - criar mecanismos de incentivo para favorecer o empreendedorismo inovador e

de alto impacto;

V  -  incentivar  a  disseminação  de  espaços  físicos  e  virtuais  de  estímulo  ao

empreendedorismo e a inovação;

VI - tratar a temática do empreendedorismo e da inovação como transversal aos

conteúdos em todos os níveis de ensino; e

VII - criar programas dedicados à sensibilização, informação e orientação com foco

em metrologia, qualidade e assuntos fiscais.

Art. 33 - Como forma de estimular a inovação, a Administração Pública, por meio

dos  órgãos  competentes,  poderá  criar  ações,  celebrar  convênios  e  parcerias  que

visem:

I - adotar políticas para melhorar a visão estratégica, qualificação e a capacitação

técnica  do  empreendedor,  de  modo  a  gerar  empresas  mais  competitivas,  com

diferencial de mercado e a incorporação de tecnologias apropriadas e propiciadoras
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de inovação;

II - ampliar os investimentos em ciência, tecnologia e inovação e direcioná-los mais

à geração de negócios inovadores, promover a aproximação das universidades com o

mercado e ajustar os mecanismos de proteção da propriedade intelectual;

III - estimular e valorizar o intraempreendedorismo como gerador de inovação em

ambientes públicos e privados;

IV - promover maior interação entre a iniciativa privada, academia e governo, no

sentido de favorecer o ambiente de negócios inovadores; e

V - promover a cultura de propriedade intelectual e o acesso dos empreendedores

aos mecanismos de proteção, com foco em marca, patentes, denominação de origem

e design, como estratégia e fontes de conhecimento para a inovação.

Parágrafo único - A Administração Pública deverá adotar políticas públicas voltadas

para o crescimento da competitividade das empresas mineiras, principalmente por

meio da cultura da inovação.

Art. 34 - O Poder Executivo fica autorizado a estabelecer condições diferenciadas

de acesso a programas e ações governamentais aos empresários que comprovem

capacitação gerencial, mediante regulamentação específica.

CAPÍTULO XI

DA SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Art. 35 - A Administração Pública Estadual, por meio dos órgãos competentes e em

parceria  com  as  entidades  representativas,  deverá  estimular  microempresas  e

empresas  de  pequeno  porte  a  utilizarem  os  institutos  de  conciliação  prévia,  a

mediação e arbitragem para solução dos seus conflitos.

§ 1º - Serão reconhecidos de pleno direito os acordos celebrados no âmbito das

comissões  de  conciliação  prévia,  na  forma  do  Capítulo  XII,  Seção  II,  da  Lei

Complementar Federal nº 123, de 2006.

§  2º  -  O  estímulo  a  que  se  refere  o  "caput"  compreenderá  campanhas  de

divulgação,  serviços  de  esclarecimento  e  tratamento  diferenciado,  simplificado  e

favorecido,  no  tocante  aos  custos  judiciais,  bem  como  firmar  parcerias  entre  si,

objetivando a instalação ou utilização de ambientes propícios para a realização dos

procedimentos inerentes à busca da solução de conflitos.
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CAPÍTULO XII

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 36 - A Administração Pública Estadual direta e indireta, no que couber, deverá

prever em seus respectivos instrumentos de planejamento de ações governamentais

recursos e instrumentos necessários para o tratamento diferenciado e facilitado às

microempresas e empresas de pequeno porte.

Art. 37 - O Poder Executivo, por meio dos órgãos competentes, deverá dar ampla

divulgação do teor e dos benefícios instituídos por este Estatuto às microempresas e

empresas de pequeno porte.

Parágrafo único - A divulgação de trata o "caput" terá também como beneficiários os

empreendedores informais, visando incentivar sua formalização.

Art. 38 - Esta lei entra em vigor a partir da sua publicação.”

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 49/2013

Altera dispositivos da Constituição do Estado que tratam da pessoa com deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º - Fica substituída a expressão “portador de deficiência” por “pessoa com

deficiência” na alínea “o” do inciso XV do art. 10, no inciso II do art. 11, no “caput” do

art. 28, no inciso I do § 4º do art. 36, no inciso I do art. 121, nos incisos III e IV do art.

198, na alínea “b” do inciso I do art. 213, no § único do art. 218, no título IV da Seção

VIII, no “caput” e nos incisos III, IV, V, VII, VIII, IX e X do art. 224, no “caput” e no

parágrafo  único  do  art.  226,  e  no  “caput”  do  art.  295;  a expressão “condição de

deficiente” por “condição de pessoa com deficiência” no § 2º do art. 224, todos da

Constituição do Estado de Minas Gerais, e no inciso II do art. 18 e no “caput” do art.
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88 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 14 de março de 2013.

Doutor  Wilson  Batista  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Antônio  Carlos

Arantes - Bosco - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do

Sinttrocel - Duarte Bechir - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Inácio

Franco - João Leite - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Marques Abreu - Paulo

Guedes - Pompílio Canavez - Rogério Correia - Rômulo Viegas - Sebastião Costa -

Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição pretende adequar o texto da

Constituição do Estado às mudanças ocorridas ao longo do tempo para designar as

pessoas com deficiência. Isso pelo fato de que parte de nossa sociedade, que não

possui familiaridade ou não atua na área da deficiência, promovendo a cidadania e

inclusão social, utiliza o termo “portador de deficiência” ou “portador de necessidades

especiais”  para  designar  alguém  com  deficiência.  Muitas  vezes,  as  pessoas  não

percebem que o uso de determinado termo pode reforçar a segregação e a exclusão.

É importante destacar que o termo “portador” implica algo que se “porta”, do qual é

possível se desvencilhar tão logo se queira ou se chegue a um destino, dando uma

conotação subjacente de algo temporário, como portar um documento.

Mas a realidade é que a deficiência, na maior parte das vezes, é uma condição

permanente, não cabendo, dessa forma, o termo “portador”. Além do mais, quando se

rotula  alguém  como  “portador  de  deficiência”,  a  deficiência  passa  a  ser  a

característica principal da pessoa, em detrimento de sua condição humana. Até 1980

a sociedade utilizava termos como “aleijado”, “defeituoso”, “incapacitado”, “inválido”

para designar as pessoas com deficiência. A partir de 1981, passou-se a empregar o

termo “deficiente”,  por  influência  do  Ano  Internacional  e  da  Década  das  Pessoas

Deficientes, estabelecido pela ONU. Ainda em meados dos anos 1980, entraram em

uso as expressões “pessoa portadora de deficiência” e “portador de deficiência”. Já

por  volta  da  metade  da  década  de  1990,  a  terminologia  utilizada  passou  a  ser

“pessoa  com  deficiência”,  que  permanece  até  hoje.  A  diferença  entre  esta

denominação  e  as  anteriores  é  simples:  ressalta-se  a  pessoa  à  frente  de  sua
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deficiência. Destaca-se e valoriza-se a pessoa, acima de tudo, independentemente de

suas condições físicas, sensoriais ou intelectuais.

Acreditamos, assim como as lideranças dos movimentos em defesa dos direitos da

pessoa com deficiência, que não se deve rotular a pessoa pela sua característica

física,  visual,  auditiva  ou  intelectual,  mas  reforçar  o  indivíduo,  acima  de  suas

eventuais limitações impostas por sua condição física. Por essa razão apresentamos

esta proposta de emenda à Constituição, pois temos a convicção de que a construção

de uma verdadeira sociedade inclusiva passa também pelo cuidado com a linguagem.

Na  linguagem  se  expressa,  consciente  ou  inconscientemente,  o  respeito  ou  a

discriminação  em  relação  às  pessoas  com  deficiência.  Por  isso,  devemos

permanentemente nos lembrar de que a pessoa com deficiência, antes de ter uma

deficiência, é, acima de tudo, uma pessoa e pode demonstrar muita eficiência.

Diante da importância da atualização da Constituição mineira em face da evolução,

contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  desta  proposta  de

emenda à Constituição.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.870/2013

Declara de utilidade pública a Associação Pró-vida Animal - Aprova - , com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a a Associação Pró-vida Animal- Aprova,

com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das reuniões, 14 de março de 2013.

João Leite

Justificação: A Associação Pró-Vida Animal - Aprova - , com sede no Município de

Belo Horizonte, é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 19/09/2010, que tem

como objetivo principal desenvolver projetos em defesa e proteção dos animais no

Município.  A  entidade  também  desenvolve  campanhas  publicitárias  de  posse

responsável, vacinação e conscientização da população, bem como a defesa do meio



871
____________________________________________________________________________

ambiente.

Assim, contamos com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.871/2013

Dispõe sobre ingresso no primeiro ano do ensino fundamental na rede pública de

ensino do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Para o ingresso no primeiro ano do ensino fundamental na rede pública de

ensino do Estado a criança deverá ter 6 (seis) anos de idade completos até o dia 31

de março do ano em que ocorrer a matrícula.

Art. 2º - As crianças que completarem 6 (seis) anos de idade após a data definida

no art. 10 deverão ser matriculadas na pré-escola.

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

Sala das Reuniões, 14 de março de 2013.

Rogério Correia

Justificação: No cadastro de 2012, a Secretaria de Educação estabeleceu, por meio

da Resolução N° 2.108, de 20/6/2012 ,que toda criança que completasse 6 (seis)

anos de idade até 31/12/2013 deveria inscrever-se no cadastramento escolar para

atendimento no ensino fundamental.  O Fórum Mineiro de Educação Infantil,  que é

uma entidade que defende os direitos das crianças, é contra essa resolução e tem

feito  um  amplo  movimento  envolvendo famílias,  profissionais  e gestores  públicos,

para reverter esse quadro.

Muitos  argumentos  encontrados  para  adiantar,  apressar  e  acelerar  as

aprendizagens e os processos escolares, com a matrícula da criança aos 5 anos no

ensino fundamental, não se apoiaram no bem-estar da criança e no que é melhor

para a infância. Queimar etapas no desenvolvimento pode ser prejudicial à criança.

Cada  vez  mais  os  consultórios  de  psicologia  estão  recebendo  crianças  forçadas

precocemente  a  atender  às  expectativas  dos  adultos.  Defendemos  que a  criança

pequena, antes de completar 6 anos, deva permanecer na educação infantil,  cuja
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preparação do tempo e do espaço é feita  para que as crianças possam brincar e

interagir, o que não acontece no ensino fundamental, e que é essencial para o pleno

desenvolvimento  da  criança,  tendo  inclusive  influência  sobre  o  seu  desempenho

escolar futuro.

É senso comum que a criança, simplesmente por já estar alfabetizada, necessita

entrar logo no ensino fundamental. Mas o fato é que, cada vez mais, muitas crianças

se alfabetizam mais cedo, devido ao maior número de estímulos presentes em nossa

sociedade; esse deixa, portanto, de ser um critério a ser considerado para a entrada

nesta etapa de ensino.

Por  essas razões, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação de

nosso projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 3.872/2013

Inclui a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte - CDL-BH - na Câmara de

Defesa do Contribuinte - Cadecon - e altera a Lei nº 13.515, de 7/4/2000.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte - CDL-BH - passa a

integrar a Câmara de Defesa do Contribuinte - Cadecon.

Art. 2º - O art. 25 da Lei nº 13.515, de 7/4/2000, fica acrescido do seguinte inciso

XXVIII:

“Art. 25 - (…)

XXVIII - Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte - CDL-BH.”

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

Sala das Reuniões, 14 de março de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação: A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte - CDL-BH -, criada

em 28/6/60, é uma entidade civil, sem fins econômicos, que representa cerca de 11

mil empresas do comércio lojista e de prestação de serviços na capital mineira.

É a maior  e mais  atuante  CDL do País,  tendo o  respeito  de  seus  associados,

poderes  dos  constituídos  e  da  sociedade  em  geral,  por  sua  postura  sempre
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propositiva em favor de uma comunidade melhor.

Possui  diversas parcerias com o poder público, tanto municipal quanto estadual,

como é o caso do exitoso Projeto Olho Vivo, que, segundo dados da PMMG, reduziu,

comprovadamente, o índice de criminalidade no hipercentro da Capital.

Possui também, efetiva prestação de serviços aos seus associados, mormente na

área tributária,  prestando-lhes consultoria  e orientações e ainda impetrando ações

coletivas a seu favor, bem como defendendo seus interesses junto à Secretaria de

Estado de Fazenda.

É base operadora estadual do Serviço de Proteção ao Crédito - Sistema SPC - e

tem assento no Conselho Deliberativo do Sebrae-MG. Compõe o Fundo Estadual de

Proteção e Defesa do Consumidor, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais,

o que demonstra a sua dimensão estadual.

Por meio do seu Departamento de Assistência ao Consumidor - Deacon -, criado

antes mesmo do Código de Defesa do Consumidor, há muito intermedeia os conflitos

entre lojistas e consumidores.

Quando  da  apresentação  do  projeto  que  se  transformou  em  lei,  pelo  então

Deputado  Estadual  Sebastião  Navarro,  e  com  a  sua  permissão,  a  CDL-BH

apresentou inúmeras sugestões,  que, na sua maioria,  foram acatadas.  Essa ação

valeu à entidade o reconhecimento do Deputado Sebastião Navarro, que explicitou

seu agradecimento  em  discurso  e  na  abertura  da  primeira  impressão do Código,

distribuída  a  entidades  e  empresários,  enaltecendo  a  qualidade  das  propostas

apresentadas pela entidade para enriquecer o seu projeto, coerentes com o propósito

de equilibrar a relação entre fisco e contribuinte.

Assim, é mais do que justa e importante sua inclusão na Cadecon, pois a entidade

tem muito a contribuir.

Nestes termos conto com a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

parecer, nos termos do art. 193, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.873/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos dos Venâncios -

AMAV -, com sede no Município de Gonçalves.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

dos Venâncios - AMAV -, com sede no Município de Gonçalves.

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

Sala das Reuniões, 14 de março de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação dos Moradores e Amigos dos Venâncios, com sede no

Município de Gonçalves, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins econômicos,

de caráter filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional, sem cunho

político ou partidário, regida por estatuto próprio, de prazo indeterminado e tem por

finalidade melhorar a qualidade de vida de seus associados em geral, defendendo-os,

organizando-os e desenvolvendo trabalho social junto a idosos, jovens e crianças.

A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que realizam

atividades voluntárias.

Por sua importância e por atender aos requisitos previstos na Lei nº 12.972, de

1998, que dispõe sobre declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de

nossos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  4.365/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para a manutenção e conservação

da Rodovia MGC-120, no trecho entre o trevo de acesso à Mina do Cauê - Trevo da

Centralizada - , até o acesso à localidade dos Gatos, no Município de Itabira, e sejam

implantados  redutores  de  velocidade  e  acostamento  próximo  à  Escola  Municipal

Maria Torres Horta. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.366/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Sra. Leila Maria Carrilo Cavalcante Ribeiro Mariano por sua

posse no cargo de Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

para o biênio 2013-2014. (- À Comissão de Administração Pública.)
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Nº 4.367/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Escola Estadual Antônio Nicoleti pela obtenção do 1º

lugar na classificação geral do ProAlfa. (- À Comissão de Educação.)

Nº 4.368/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Eduardo  Kiyotoshi  Shirahama  pelo  trabalho

desempenhado à frente da empresa Agro Máquinas Minas Gerais Ltda., sediada no

Município de Cambuí. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 4.369/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de  congratulações com o  14º  Grupo de Artilharia  de  Campanha do Exército

Brasileiro - Grupo Fernão Dias - pela comemoração dos 95 anos de sua fundação. (-

À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.370/2013, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Edison Gualberto de Souza por sua posse como Presidente

da ACE para o biênio 2013-2014.

Nº 4.371/2013, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  Adolpho  Campos  Coelho  por  sua  posse  como  Vice-

Presidente da ACE para o biênio 2013-2014. (- Distribuídos à Comissão de Turismo.)

Nº  4.372/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Cultura pedido de providências com vista a que sejam disponibilizados

apoio, doações e ajuda de custo para a realização da Festa de Soja e Trigo, a ser

realizada em junho, na Cidade de Iraí de Minas. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.373/2013, da Deputada Maria Tereza Lara, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria  de Educação pedido de providências  para a reformulação do convênio

com a PUC Minas a fim de que os alunos de várias modalidades de graduação dessa

Universidade  possam  realizar  estágio  nas  escolas  estaduais.  (-  À  Comissão  de

Educação.)

Nº  4.374/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para a inclusão, no

âmbito da Ação 1110 - Caminhos de Minas, do PPAG 2012-2015, do asfaltamento da

estrada que liga o Município de Umburatiba ao Município de Nanuque, passando pela

Vila Gabriel Passos.
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Nº  4.375/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico  e  ao  Departamento

Estadual  de  Telecomunicações  de  Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  a

implantação de cobertura de sinal  de telefonia celular  na Vila  Gabriel  Passos,  no

Município de Nanuque. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº  4.376/2013,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Saúde  pedido  de  informações  sobre  procedimentos  e  produtos

utilizados em ressonâncias magnéticas e tomografias com a utilização de contraste

nos hospitais públicos estaduais. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.377/2013, da Comissão de Saúde,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com o Secretário de Saúde pela edição da Deliberação CIB-SUS-MG

nº  1.351,  que  aprova  incentivo  financeiro  complementar  para  os  Municípios

beneficiados pelo programa estruturador Travessia.

Nº  4.378/2013,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para a suspensão e a interdição cautelar

no Estado das quatro marcas de soro e das duas de gadolínio utilizadas em exames

de  ressonância  magnética,  em  Campinas  (SP),  após  os  quais  três  pacientes

morreram.

Nº  4.379/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que seja

estabelecido o Município de  Carangola como sede do plantão regional  da Polícia

Civil.

Nº  4.380/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que seja

apurada a conduta funcional dos agentes do presídio de São João del-Rei, conforme

denúncia apresentada a essa Comissão.

Nº  4.381/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  de  Estado  pedido  de  providências  para  que  sejam

incluídos no Orçamento do Estado recursos para a realização de curso de formação

policial  e  para  o  pagamento  de  pessoal,  a  partir  da  nomeação  dos  candidatos

excedentes ao cargo de Escrivão de Polícia.
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Nº 4.382/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  que  participaram  da  captura  da

quadrilha  especializada  em  arrombamentos  de  caixas  eletrônicos  na  Região

Metropolitana de Belo Horizonte.

Nº  4.383/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de providências para a manutenção da

5ª Delegacia de Polícia no Bairro Floresta, em Belo Horizonte, conforme solicitação

dos  moradores desse bairro encaminhada a essa Comissão por  meio de  abaixo-

assinado.

Nº  4.384/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado e ao Comando-Geral da PMMG pedido de

providências para o retorno do patrulhamento rural na região de Conselheiro Lafaiete.

Nº 4.385/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Diretoria-Geral  do  DER-MG pedido  de  providências  para  que  seja  readequada  a

sinalização na MG-129, no trecho compreendido entre os Municípios de Ouro Preto e

Ouro Branco, próximo ao Distrito de Itatiaia.

Nº 4.386/2013, da Comissão de Transporte, em que solicita seja encaminhado à

Superintendência  Regional  do  DNIT  pedido  de  providências  para  que  sejam

instalados  redutores  eletrônicos  de  velocidade  na  BR-356,  Km  95  e  98,  na  área

urbana do Município de Ouro Preto.

Nº 4.387/2013, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

à  Cemig  pedido  de  providências  para  a  reabertura  das  negociações  relativas  ao

acordo coletivo de trabalho com o Sindieletro e o Sindsul.

Nº 4.388/2013, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja encaminhado

à  Cemig  pedido  de  providências  para  que  seja  dada  especial  atenção  ao

fornecimento  de  energia  ao  Município  de  Jacutinga,  cuja  interrupção  tem  trazido

problemas à população local.

- São também encaminhados à Presidência requerimentos dos Deputados Antônio

Carlos Arantes e Duilio de Castro e outros, Carlos Pimenta e outros, Lafayette de

Andrada e Inácio Franco.
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Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  das  Comissões  de

Segurança Pública, de Turismo, de Administração Pública, de Direitos Humanos, de

Cultura  e  do Trabalho  e dos Deputados  Duarte Bechir,  Lafayette de  Andrada (2),

Tiago Ulisses e Juarez Távora.

Questão de Ordem

O  Deputado  Vanderlei  Miranda  -  Obrigado,  Sr.  Presidente.  Serei  breve.  Quero

apenas  registrar  que  ontem  aconteceu  a  eleição  dos  membros  da  mais  nova

comissão desta Casa, a Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e

Outras  Drogas.  No  ano  passado,  essa  comissão,  por  nove  meses,  trabalhou  na

condição de comissão especial. E, nesses nove meses, como uma feliz coincidência,

gestou um robusto relatório que já foi encaminhado a esta Mesa e será encaminhado

ao Governador. Quero crer que, a partir  das ações dessa comissão que busca de

alguma forma contribuir com a sociedade, muito realizaremos. E a contribuição não é

apenas dessa comissão, mas da Casa, da Assembleia Legislativa, que, mais uma

vez, de forma vanguardista, cria uma comissão para tratar de assunto tão delicado da

nossa cidade, do nosso Estado e do nosso país. Queremos ser, sem nenhuma utopia,

um  modelo,  uma  referência  e,  acima  de  tudo,  uma  inspiração  para  que  outras

Assembleias e Câmaras Municipais espalhadas pelo Brasil possam criar comissões

para abordar esse tema. Saliento a importância da participação do Deputado Carlos

Mosconi,  com a  Comissão  de  Saúde,  nessa luta;  e  do  Deputado  João Leite,  da

Comissão de Segurança, dando-nos a mão nesse grande projeto. Quero crer que

avançaremos  muito.  Vamos  acabar  com  os  problemas  das  drogas?  Não.

Lamentavelmente  não  acredito  que conseguiremos  acabar  com  o  problema,  mas

creio  que,  a  partir  daqui,  poderemos  dar  uma  grande  contribuição  e  irmanados

conseguiremos diminuir o impacto dos danos que as drogas, especialmente o “crack”,

têm  causado  em  nossa  sociedade,  destruindo  sonhos  e  famílias.  Portanto  essa

comissão, que será presidida por mim, terá como Vice-Presidente o Deputado Paulo

Lamac  e,  como membros  efetivos,  o  nosso  companheiro  Marques,  referência  no

esporte  como jogador,  dentro  e  fora  do  campo,  e  como parlamentar  também;  o

Deputado Glaycon Franco, que traz o seu conhecimento científico e também o seu
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empenho nessa luta; e, para completar, um companheiro que fez excelente trabalho

como  relator  daquela  comissão  especial,  o  Deputado  Célio  Moreira.  Deixo  esse

registro. Nossas reuniões acontecerão todas as quartas-feiras, às 10 horas. Aproveito

a  audiência  da  TV  Assembleia,  neste  momento  em  que  estamos  ao  vivo,  para

convidar  a  todos  que  estão  nos  assistindo  a  participarem  conosco,  enviando-nos

sugestões.  A questão das drogas não é um problema só da Assembleia,  mas de

todos nós. E somente juntos poderemos, de alguma forma, diminuir o sofrimento das

famílias do nosso Estado. Obrigado.

O Sr. Presidente - Tenho acompanhado de perto o trabalho de V. Exa., que tem

prestado relevantes serviços. Com a composição dessa comissão, certamente V. Exa.

vencerá  os  grandes  desafios  que terá  pela  frente.  Mas,  como a  Assembleia  tem

mostrado, o senhor vai corroborar, dizer que somos pioneiros e vencerá com muita

magnitude esse trabalho. Parabéns!

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* - Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares,

telespectadores da TV Assembleia, gostaria de manifestar minha decepção crescente

com o descaso que o governo federal está tendo com a saúde do povo brasileiro. É

impressionante,  Sr.  Presidente,  observar  o  que tem ocorrido.  Tenho alguns dados

estarrecedores. Pesquisa feita por uma organização de grande prestígio internacional

mostra que, entre os países desenvolvidos, o Brasil está em 84º lugar no Índice de

Desenvolvimento Humano -  IDH -,  que mede a saúde,  a  renda e a educação da

população, sendo o enfoque maior dado à saúde. Há uma comparação direta entre o

IDH e os gastos com a saúde. Portanto, somos um dos países que gasta menos

nessa área.

Fico me indagando: será que o governo federal sabe disso? Deve saber. E será que

ele toma alguma atitude para mudar isso? Ou será que a insensibilidade é tamanha

que ninguém se comove? É estarrecedor o que está acontecendo. A situação está se

transformando  numa  rotina  de  sofrimento.  As  pessoas  são  mal  atendidas  ou

desatendidas,  as  doenças  estão  voltando,  as  epidemias  vão  acontecendo,  faltam

médicos para atender as pessoas, os hospitais têm grande déficit de leitos. E nada
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disso comove o governo federal ou faz com que ele tome iniciativas para tentar mudar

o quadro. Não, nada muda. É como se isso fosse aceitável, se isso não trouxesse

problema para ninguém, não fosse um problema para o País. Essa é a verdade. O

governo não sabe o que fazer, Presidente. Vejo que não há médicos em milhares de

cidades do Brasil. E então, o que vamos fazer? O governo toma alguns arremedos de

medidas,  cria  faculdades  em  regiões  onde  não  há  médicos.  “Ora,  se  já  não  há

médicos lá, porque isso não é fácil, então, vamos colocar uma faculdade de medicina,

o  que deve ser  muito  mais  fácil.  Vamos conseguir  um prédio,  onde funcionará  a

faculdade,  ficarão os  professores,  os  enfermeiros.  Faremos  isso  em regiões  sem

estrutura alguma, e o problema será resolvido.” Como se isso ocorresse num passe

de mágica. Ora, quanto tempo leva para criar uma faculdade de medicina em algum

lugar deste país? Quanto tempo leva para criar  uma estrutura que possa oferecer

algum  aprendizado  aos  alunos  da  faculdade  de  medicina?  Vamos  esperar  mais

quanto  tempo?  São  6  anos  até  a  formatura  e  mais  uns  2,  3  ou  4  anos  para  a

residência médica, ou seja, no total são 10 anos. Portanto, eles vão lá achando que

estão resolvendo o quê?

Agora o governo tomou uma outra medida: farão um pagamento de R$8.000,00 aos

alunos recém-formados que não conseguiram entrar em alguma residência por falta

de vagas no Brasil. Como os números são insuficientes, colocarão esses alunos nas

cidades onde não há médicos, como se fosse uma pós-graduação. Portanto, esses

médicos recém-formados irão suprir a deficiência física do médico e farão uma pós-

graduação,  como  se  para  isso  não  necessitassem  de  orientação  de  uma

universidade. Dizem que a UNA-SUS dará essa orientação, mas como ela fará isso

para centenas de médicos,  que ganharão o seu dinheiro fazendo outra atividade,

porque não conseguiram residência médica? Eles se candidatarão a isso, é claro.

Irão  para  as  cidades  onde  não  existe  uma  estrutura  sequer  para  receber  um

profissional da área da saúde, nem uma enfermeira ou uma auxiliar de enfermagem.

Não têm condição, nenhuma estrutura para isso. E acham que resolverão o problema

com essas medidas absolutamente inconsequentes, sem consistência alguma. Então,

é assim que irão resolver.

Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  agora  estou  ouvindo  outra
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proposta de que traremos médicos de Portugal  e Espanha,  porque lá  existe uma

sobrecarga  de  profissionais  dessa  área.  A  crise  de  lá  está  muito  grande,  há

profissionais em demasia, por isso os trarão para o Brasil. Vamos colocá-los nessas

cidades onde não há a menor estrutura para isso, como se assim pudessem resolver

o problema. Como faremos isso?

O governo não entende, meu caro Deputado Marques Abreu, que, sem estrutura,

não conseguimos fazer nada em saúde. Sem uma estrutura mínima, um posto bem

montado, uma unidade básica bem arrumada e um pessoal capacitado para isso, não

conseguiremos fazer nada. Considero um crime colocar um médico recém-formado,

com o currículo  das escolas  de  medicina que o  Brasil  tem hoje,  em uma cidade

grande,  porque  ele  não  sabe  fazer  nada.  As  escolas  não  formam  médicos  em

condições  de  trabalhar,  só  com  a  grade  curricular;  afinal,  precisam  fazer  a  pós-

graduação ou a residência médica. O médico recém-formado não aprendeu para isso,

mas não é sua a culpa. Ele pode ter sido um aluno brilhante, mas não tem condições

de atender à população porque não tem estrutura alguma, não tem formação para

isso. Os currículos das faculdades de medicina do Brasil - e o Ministério da Educação

é que deveria mexer nisso - nunca mudaram, nunca se fez nada para mudá-los de

acordo com a nova realidade do País. Antes era uma coisa; hoje é outra. Os médicos

saem da faculdade morrendo de medo de trabalhar, pois não têm condições de fazer

isso. Eles têm de fazer uma especialização ou uma residência médica.

Falei das cidades onde não há estrutura, mas agora vou falar daquelas que têm

estrutura, onde temos os hospitais filantrópicos, as Santas Casas do Brasil, que são

milhares e que se encarregam da saúde da população brasileira há séculos. Elas

recebem  o  pagamento  do  SUS  totalmente  defasado,  pois  as  tabelas  nunca  são

reajustadas. Naturalmente, temos a inflação todos os anos, mas as tabelas não são

reajustadas. As Santas Casas trabalham com grandes déficits mensais, que vão se

acumulando. Hoje a dívida desses hospitais chega a R$15.000.000.000,00. Nem vou

falar das dívidas dos hospitais maiores, porque estas são absolutamente impagáveis.

Já  os  hospitais  filantrópicos  do  Brasil  devem  hoje  R$15.000.000.000,00  e  estão

fazendo um apelo - na verdade, já fizeram muitos, e não adiantaram nada: “Tabela

SUS -  reajuste  já”.  Eles  não  aguentam  mais  trabalhar  com  a  tabela  do  SUS.  É
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unanimidade dos hospitais do Brasil  esse pedido de reajuste; afinal,  eles não têm

como trabalhar com essa tabela. E o governo ouve? O governo vê? Não. Ele faz de

conta que não está acontecendo nada.

Infelizmente,  os  hospitais  têm  de  continuar  trabalhando  assim,  porque  senão  o

Ministério Público, a justiça, o Prefeito darão um jeito para que continuem, porque a

população precisa do seu trabalho. Como eles irão fechar as portas? Eles não fazem

isso, pois têm sensibilidade. Essa é a realidade. Esses hospitais se reuniram outro dia

em São Paulo e resolveram paralisar o atendimento no dia 8 de abril. Meu Deus do

céu, mas não atenderão a população? Farão atendimento de urgência e emergência,

mas os procedimentos eletivos não serão atendidos. Como vamos fazer?

Pergunto: o governo criará uma comissão para estudar o que será feito? Não, não

faz nada, é como se nada estivesse acontecendo.

O Deputado João Leite (em aparte)* - É o apagão da saúde, Excelência.

O Deputado Carlos Mosconi* - Apagão que já vem ocorrendo há muito tempo.

Mas é isso. Há aqui, caros Deputados, caro Deputado Glaycon Franco, um artigo

publicado  na  “Folha  de  S.  Paulo”  da  semana  passada,  feito  por  três  grandes

sanitaristas de nosso país - dois de São Paulo e um da Bahia. No artigo é feita a

seguinte  indagação:  a  Dilma acabará  com  o  SUS? Parece  que sim,  parece  que

querem acabar com o SUS. O artigo mostra por que estão fazendo essa indagação,

já  com  certo  receio  de  que  isso  aconteça,  porque  está  sendo  estudada  a

possibilidade de criação de planos de saúde para a população pobre do Brasil.

Temos um grande plano de saúde para a população do Brasil que não discrimina

ninguém, que não quer saber se a pessoa é pobre ou não, se é rica ou meio rica, se é

preta ou branca. Enfim, o SUS é um grande programa de saúde do Brasil  que o

mundo inteiro inveja.

Agora estou sendo informado pelo Deputado João Leite, grande Deputado, muito

diligente  nessas questões,  que o  orçamento  da  saúde no País  para este ano foi

aprovado em 3,5% dos recursos da União. Estamos propondo a volta dos termos

originais da Emenda nº 29, que propõe 10% do orçamento, que não é muito. E o

governo está lançando 3,5% do orçamento para este ano. Meu Deus do céu! Essa é

a resposta do governo federal para todas essas questões que estão sendo expostas
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aqui: 3,5% do orçamento, que não vai dar para nada, é igual ao do ano passado. No

ano passado foram 77, 78; este ano serão 80, 81. Não cresceu absolutamente nada,

muito menos do que a inflação. É menos do que foi o ano passado, na realidade.

Está  sendo  proposto  esse  projeto,  que  considero  tenebroso,  de  se  criar  um

pagamento para o SUS. É um plano de saúde que não tem nada a ver com eficiência,

qualidade de atendimento nem com a responsabilidade com que o poder público deve

tratar o povo brasileiro. Está-se criando um plano de saúde para fazer o quê? Para

fazer o que o governo não faz, para se criar mais recurso para a saúde com dinheiro

da população pobre do Brasil. É isso o que está acontecendo, é isso que está nesse

artigo para todos verem, para o Brasil inteiro entender o que é. É lamentável que isso

esteja acontecendo, mas é a pura realidade.

O Deputado Glaycon Franco (em aparte) - Obrigado pelo aparte, Deputado Carlos

Mosconi. V. Exa. sabe que é referência nesta Casa no tocante à saúde. É uma honra

muito grande - e disso não me canso - fazer parte da comissão que V. Exa. preside

brilhantemente.

Tive oportunidade ontem, Deputado Carlos Mosconi, de falar sobre essa matéria

que saiu na “Folha de S.Paulo”, que é o maior absurdo do mundo. Na verdade, o

pobre cidadão brasileiro pagará duas vezes se isso de fato se confirmar. Um dado

que esta Casa não poderia deixar de registrar é que hoje os planos de saúde são um

dos maiores financiadores de campanha.  Isso começa a nos deixar  preocupados.

Esse esquema de planos de saúde que estão querendo implantar segue os moldes

do que foi feito na Colômbia. E hoje a saúde desse país é um fiasco.

Não podemos aceitar isso, e gostaria de fazer coro com V. Exa. Por que o cidadão

pagará  duas  vezes?  Já  pagamos  nossos  impostos,  70% da arrecadação  fica  na

União, empresta-se dinheiro a outros países. Por que não se empresta dinheiro ao

SUS, ao pobre cidadão brasileiro, que está passando dificuldades? Hospitais estão

fechando. Só em Minas Gerais são mais de 6 mil leitos, são 47 mil leitos fechados. E

esse plano de saúde, que é exemplo para todos, além de ser universal, é gratuito e

atende muito bem. O que falta é o que V. Exa. disse. Há 18 anos não se reajusta a

tabela do SUS. Todos os hospitais estão em petição de miséria. Para cada R$1,00

investido  na  saúde pelo  governo,  as  Santas  Casas,  os  hospitais  investem  quase
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R$3,00 para manter o custeio.

Então, V. Exa. está sendo brilhante. Tenha a certeza de que estamos juntos nessa

empreitada.

O  Deputado  Carlos  Mosconi*  -  Agradeço,  Deputado  Glaycon  Franco,  as  suas

palavras e o seu aparte. V. Exa. é um grande conhecedor e um grande batalhador

nas causas da saúde nesta Casa.

O Deputado Duilio de Castro (em aparte) - Deputado Mosconi, parabenizo-o por

trazer aqui essa sua preocupação.

Ficamos muito tristes quando vemos o Brasil nessa situação. Ele é um exemplo no

mundo em função da criação do SUS, que não foi criado por esse partido que hoje

está no poder - aliás, estão querendo acabar com o Sistema Único de Saúde. O

Brasil hoje é o único País que tem um plano de saúde para 200 milhões de pessoas.

De Norte a Sul, de Leste a Oeste, preto ou branco, rico ou pobre, quem chegar e

precisar ser atendido pelo SUS tem esse direito, pois é um direito do cidadão.

Infelizmente, a Assembleia Legislativa está tendo de fazer um trabalho - a coleta de

assinatura  da  campanha  Assine  +  Saúde  -  para  ver  se  conseguimos  1.500.000

assinaturas.  Chamo a  atenção  dos  mineiros,  principalmente  em  Sete  Lagoas.  Lá

estamos empenhados  nessa campanha,  pedindo pelo  amor  de  Deus  ao governo

federal que se sensibilize e entenda que precisamos de mais dinheiro na saúde.

Trazemos um caso aqui com muita tristeza. Hoje, em Curvelo, uma criança com três

dias  de  vida  faleceu  por  falta  de  UTI  neonatal.  Recebi,  também,  da  cidade  de

Papagaio, um rapaz que está há um ano e três meses com o braço pendurado, na fila

de uma cirurgia eletiva. Na mesma cidade, há uma jovem que há três anos espera

uma cirurgia de rins. Ela pode, inclusive, ir para a hemodiálise porque não consegue

tirar pedras dos rins. Essa é a realidade do SUS hoje.

V. Exa. traz aqui essa preocupação que é muito importante. Chamo a atenção dos

Srs. Deputados para o fato de que precisamos, sim, levar a realidade, a verdade para

que o cidadão possa conhecer o que se está fazendo com o plano de saúde criado

para atender o cidadão brasileiro. Na verdade, é o que o Deputado João Leite disse:

fizeram com que o SUS, o nosso plano de saúde, falisse.

O Deputado Carlos Mosconi* - Meu caro Presidente, agradeço muito ao Deputado
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Duílio de Castro por suas palavras.

Esses exemplos que V. Exa. deu, meu caro Deputado Duilio, são da sua região, do

seu local de relacionamento, mas podem ser estendidos para o País inteiro, pois essa

é a realidade que vivemos no Brasil. Os problemas que V. Exa. tem em sua região

também  os  temos  nas  nossas  e  não  conseguimos  solução  para  eles,  porque  o

sistema de saúde é absolutamente defasado e precário.

V.  Exa.  falou  de  pacientes  que  estão  fazendo  hemodiálise.  Temos,  em  Minas

Gerais,  aproximadamente,  10  mil  pacientes  em  hemodiálise,  e  hoje  é  o  Dia

Internacional  do  Rim.  Assim,  cumprimento  os  médicos,  bem  como  saúdo  os

pacientes, desejando que possam ter uma perspectiva positiva de vida. A Nefrologia,

bem como a Urologia, evoluiu muito. Cumprimento, assim, os colegas urologistas e

nefrologistas pelos avanços que esses profissionais conseguiram em benefício do

povo do País.

Encerro,  Sr.  Presidente,  dizendo  que  não  ficamos  apenas  chorando.  Às  vezes

lamentamos  muito,  mas  temos  uma ação  positiva:  a  campanha Assine  +  Saúde.

Chegaremos a mais de 1.500.000 de assinaturas aqui no Estado de Minas Gerais.

Convido todos os Deputados, os meus pares, a participar dessa campanha, que é

extremamente  benéfica para o País.  Convido,  também, os telespectadores da TV

Assembleia a participar desse movimento, a fim de que possamos ter no Orçamento

da União 10% para a saúde. Este ano, para a nossa vergonha, foram aprovados

3,5%. O nosso objetivo é melhorar, de forma expressiva e considerável, a condição

de saúde da sofrida população do País. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O  Deputado  Almir  Paraca*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

público  das  galerias,  imprensa,  telespectadores da  TV Assembleia,  quero abordar

uma questão muito importante para Minas Gerais, especialmente para o Noroeste do

Estado,  minha região,  e  Paracatu,  minha  cidade.  Mas,  antes,  quero  tecer  alguns

breves  comentários  sobre  a  questão  da  saúde,  que  o  Deputado  Carlos  Mosconi

acaba de trazer a público.

É importante lembrar que, quando se travou uma discussão sobre o financiamento
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da saúde pública no Brasil, que envolvia a CPMF, ele foi prejudicado pela ação do

PSDB no Congresso Nacional, que retirou um volume grande de recursos para esse

financiamento. Portanto, em toda crítica do PSDB aos problemas de saúde pública no

Brasil, não podemos nos esquecer de que eles passam por essa ação deletéria do

partido, que retirou o financiamento da saúde pública brasileira. Apesar disso, foi feito

todo um esforço para contornar essa redução de recursos, e muitos outros programas

foram implementados ao longo dos anos para que pudéssemos oferecer um serviço

de saúde de qualidade, que tem crescido em todo o País. De qualquer forma, o que

quero ressaltar é que toda crítica do PSDB ao financiamento da saúde no Brasil, ao

SUS, tem de ser balizada por a ação que acabou com a CPMF.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Só quero lembrar que os recursos da

CPMF são da ordem de R$40.000.000,00, o que não significa nada. Estamos falando

de uma situação muito mais grave e importante.

V. Exa. tem de considerar que, quando a CPMF foi criada, o PT, partido de V. Exa.,

fechou questão contra.

O Deputado Almir Paraca* - Certo é que quem acabou com a CPMF e suprimiu

volumes vultosos de financiamento da saúde pública no Brasil foi o PSDB.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Em um segundo momento...

O Deputado Almir Paraca* - Com todo o respeito, o Deputado já fez uso da palavra,

e eu gostaria de entrar no meu tema.

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Pois não, mas essa observação é até

para fazer justiça a V. Exa., para que a informação seja dada com correção absoluta.

Em um segundo momento, quando já estávamos na euforia do governo Lula e a

arrecadação tinha aumentado demais, não fazíamos mais jus à CPMF. Bastava pegar

o dinheiro da arrecadação e colocar no SUS.

O Deputado Almir Paraca* - Se essa discussão fosse simples assim, não teríamos

nos empenhado, como o fizemos nestes últimos anos, na discussão da Emenda nº

29, fundamental para o financiamento da saúde pública no Estado de Minas Gerais.

Quantos de nossos companheiros vieram a esta tribuna para discutir a Emenda nº 29,

muito depois da supressão da CPMF?

Podemos aprofundar este debate a qualquer momento, mas estou aqui para tratar
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de outro tempo. Perdoe-me, Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - O PSDB acha que é o dono da razão.

Então,  faz  suas  críticas,  mas  não  pode  escutar  uma  crítica  contrária  sem  ficar

nervoso. Sempre foi assim. O estado de nervos do PSDB é muito melindroso.

A questão dos recursos para a saúde pública no Brasil tem de ser rediscutida, sim,

e é claro que precisamos de mais recursos para a saúde. Ninguém nega isso. Mas a

intenção do PSDB sempre foi a privatização, até mesmo do SUS, e é por isso que

instala as PPPs. É o que tem feito, por exemplo, o Prefeito de Belo Horizonte, com o

aval do PSDB, que em Minas Gerais está na Secretaria de Saúde. Ou seja, uma

parceria público-privada já está sendo instalada em Belo Horizonte, e o mesmo está

sendo feito em São Paulo. Então, o modelo de saúde pública do PSDB é privatizante.

Portanto, é evidente que não poderiam ser favoráveis à CPMF.

Esse modelo privatizante é o mesmo que agora o Senador Aécio Neves defende

para a Petrobras, fazendo-nos lembrar dos tempos da “Petrobrax”.

Então, para discutir modelo público, até tenho críticas a respeito do que deve ser

feito, do que precisa ser ampliado no sistema de saúde, mas o modelo privatizante do

PSDB não pode servir  no  Brasil.  Por  isso  eles  estão perdidos,  sem programa. E

permanece a tensão, não podem ser contrapostos à realidade programática. Se se

comparar o que o PT fez nos governos Lula e Dilma com o que foi feito no governo

Fernando Henrique, vê-se que avançamos, sempre.

Creio que não podemos permanecer amarrados a esse debate porque eles fizeram

muito pouco, quando fizeram. Em geral,  entregaram o País. Temos de pensar em

como  avançar.  Realmente,  as  críticas  da  direita  conservadora  no  Brasil  não  se

sustentam com a realidade do que eles foram, então o modelo privatizante da saúde

não nos serve. Ampliar o modelo público, sim, mas com uma discussão séria, cujo

exemplo não é o de Minas Gerais, onde o Ministério Público entrou com uma ação, e

a Justiça acatou, em que Aécio Neves, como Governador, e Anastasia respondem por

R$4.300.000.000,00 em recursos que não foram investidos na saúde pública, como

era obrigatório, de 12%. Então, em Minas não fizeram isso, mas cobram uma possível

questão nacional sem se ater aos problemas que eles criaram.

Realmente, o Deputado Carlos Mosconi pode até ter razão em algumas críticas que
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faz, mas que acabam sumindo porque ele só as faz no intuito de esconder o que

fizeram: o modelo privatizante.

O Deputado João Leite falou sobre o Rio Grande do Sul, mas eles não respondem

à crítica estadual, portanto inventam outra coisa para discutir. No Rio Grande do Sul

estão fazendo uma coisa cujo estudo recomendei ao Prof. Anastasia. Do ponto de

vista das rodovias, os pedágios criados por São Paulo e o Rio Grande, no governo do

PSDB, acabaram; e criou-se uma empresa gaúcha de rodovia. O pedágio se reduziu,

Deputado Dilzon Melo, em 25% para carro e em até 40% para caminhões. É um

exemplo de gestão pública, e nós temos de superar a  visão neoliberal,  Deputado

Almir Paraca. Isso deixa nervosos o Deputado João Leite e o PSDB, que não gostam

de ouvir a verdade, mas gostam de ofender quem diz a verdade. Obrigado.

O Deputado Almir  Paraca*  -  Agradecemos  a  participação  do  Deputado  Rogério

Correia. Eu gostaria  agora, Sr.  Presidente, de apresentar um tema que muito nos

preocupa:  sobre  a  segurança  pública.  Temos  conversado  com  nossos  pares  e,

invariavelmente,  a  constatação  é  uma só:  os  crimes  violentos  estão  aumentando

sistematicamente no Estado de Minas Gerais, em todas as regiões. As estatísticas

revelam isso. Em 2011, os crimes violentos em Minas Gerais cresceram 11%; e, de

2011  para  2012,  cresceram  7,8%.  Tanto  isso  é  verdade,  que as  últimas  notícias

relativas ao tema mostram que ele foi considerado muito importante quando da posse

de 420 Delegados da Polícia Civil, que ocorreu recentemente. O Secretário de Defesa

Social, Rômulo Ferraz, ao falar sobre a importância da formatura dos Delegados para

o  fortalecimento  da  segurança  pública,  disse:  “A partir  desta  formatura,  tenho  a

certeza de que muitas questões serão solucionadas. A posse vai melhorar muito o

programa de plantões. São ações que contribuem muito para os nossos resultados,

para cumprirmos com a prioridade estabelecida pelo Governador Antonio Anastasia,

que é  a  contenção dos crimes  violentos,  sobretudo de homicídios,  no  Estado de

Minas Gerais”.

Portanto,  Sr.  Presidente,  o  que  me  traz  aqui  hoje,  além  da  visão  geral  do

crescimento da violência no Estado de Minas Gerais, é também o que tem ocorrido

na  minha querida  Paracatu.  Só  nesta  semana,  nos  últimos  três  dias,  houve  dois

assassinatos bárbaros. Um deles a 100m da minha casa, na Pracinha do Santana,
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quando o filho de uma ex-Vereadora foi assassinado, sendo ele um jovem. Houve

outra  ocorrência  em que várias  pessoas  foram alvejadas  com arma de fogo,  um

jovem  morreu  e  vários  outros  estão  hospitalizados.  Certo  é  que  a  população  de

Paracatu está em estado de alerta, apavorada com o que parece uma verdadeira

guerra civil, porque os indicadores deste início de ano são muito graves, cresceram

muito em relação ao ano passado. E a quase totalidade, seja das vítimas, seja dos

criminosos, são jovens e adolescentes.

Portanto queremos revelar aqui,  publicamente, esta nossa preocupação. Quando

conversamos com os agentes públicos, os Comandantes da Polícia Militar local, os

Delegados da Polícia Civil em Paracatu, apresenta-se sempre a mesma questão: os

órgãos de segurança dizendo que não têm efetivo suficiente para promover tanto a

ação defensiva, preventiva, quanto as investigações. Portanto, Deputado João Leite,

estamos  fazendo  gestão  junto  ao  Secretário  e  tentaremos  fazer  chegar  ao

Governador o apelo pela criação de uma força-tarefa para a cidade de Paracatu.

Sabemos que Paracatu tem alguns diferenciais em relação à maioria das cidades

de Minas Gerais, porque é uma cidade cortada por uma rodovia federal, uma rodovia

estadual, e está muito próxima da fronteira com Goiás, com índices de violência muito

grandes. O tráfico de drogas está crescendo muito na região do entorno de Brasília e

alcança a fronteira mineira, onde está localizada Paracatu.

A questão de segurança pública é algo que, sabemos muito bem, nunca se discute.

Seja lá quem se apresenta como de esquerda, de direita, de centro, social-democrata

ou não, ninguém propõe que essa tarefa seja suprimida do Estado e transferida à

iniciativa privada, porque é uma ação eminentemente de natureza pública e estatal.

Esperamos que de fato consigamos fortalecer tanto a Polícia Militar quanto a Polícia

Civil em Minas Gerais, para propiciarmos segurança ao povo mineiro. Posso afirmar-

lhes  que  em  Paracatu  a  população  está  apavorada  e  muito  fragilizada  com  o

crescimento  dos  indicadores  de  violência,  principalmente  pela  tradição  da  nossa

cidade. Uma cidade de povo simples, ordeiro, hospitaleiro, que está enfrentando uma

realidade que intranquiliza todas as famílias e todas as pessoas de bem em Paracatu.

O Deputado João Leite (em aparte) - Queria fazer uma solicitação. A Comissão de

Segurança Pública da Assembleia Legislativa - Deputados Sargento Rodrigues, Cabo
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Júlio,  Leonardo Moreira,  Lafayette  de  Andrada e  eu  -  fez  um  planejamento  para

realizarmos audiências públicas em nove divisas do Estado, que estamos chamando

de Divisa Segura, e tínhamos dúvida se íamos a Unaí ou a Paracatu. Então, dado o

momento  de  preocupação  na  cidade,  queria  solicitar  a  V.  Exa.  que  fizesse  o

requerimento à Comissão de Segurança Pública para que essa audiência da Divisa

Segura, que será feita em conjunto com a Comissão de Segurança Pública de Goiás

e do Distrito Federal,  com a presença dos Comandos desses outros Estados com

divisa com o Estado de Minas Gerais, para que enfrentemos o que V. Exa. denunciou,

que é o tráfico de drogas, aconteça em Paracatu, e que V. Exa. nos ajude para a

realização dessa audiência. É a solicitação que faço a V. Exa., dado o momento que

Paracatu está vivendo.

O Deputado Almir Paraca* - Perfeito, nobre Deputado João Leite. O requerimento já

foi apresentado. Solicito a V. Exa. e aos Deputados Sargento Rodrigues e Cabo Júlio,

membros da Comissão de Segurança Pública, que nos ajudem a viabilizar o mais

rápido possível  essa audiência pública em Paracatu.  Agradeço ao Deputado João

Leite.  Há muitos anos, numa audiência da mesma Comissão, em conjunto com a

Comissão de Direitos Humanos, em Paracatu, fizemos uma intervenção corajosa num

quadro semelhante a esse. Houve uma mudança substantiva no comando da Polícia

Civil,  que  melhorou  consideravelmente  o  atendimento  à  segurança  da  nossa

população.

Portanto, deixamos registrada essa preocupação. Faremos realizar uma audiência

pública em Paracatu. Para além disso, fica a nossa solicitação de uma força-tarefa

para atuar de maneira emergencial, a fim de inibir o crescimento da violência nessa

cidade. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas e público

que nos acompanha pela TV Assembleia, quero tratar de dois assuntos, ou melhor, de

dois episódios que chocaram todos nós, mineiros.

Inicio,  Sr.  Presidente,  pelo  assassinato do  Cb.  Edinaldo  Muniz Barbosa,  do 33º

Batalhão da Polícia Militar, casado, 41 anos, pai de dois filhos - um de 11 e outro de 7
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anos. No dia 7 de março, quando ele estava a caminho do trabalho, por volta de

20h30min, parou num posto de gasolina, localizado à Rua Campos de Ourique, para

abastecer o seu veículo. Na frente estava um carro com pelo menos três ocupantes,

sendo um homem, uma mulher e uma criança. Quando o policial militar desembarcou

para abrir a entrada de combustível, ouviu um homem anunciar o assalto ao frentista.

Deparando-se com a situação, abordou o cidadão - aliás, ele não estava fardado,

mas à paisana -, sacou a arma e fez a abordagem, gritando e dizendo que era policial

militar. O cidadão, do outro lado, revidou com um tiro. Então houve ali uma troca de

tiros muito rápida. O assaltante matou o policial, o Cb. Edinaldo Muniz Barbosa, e

evadiu-se.

Esse caso ocorreu com um policial, mais uma vez, em razão de seu espírito de

defesa  da  sociedade  e  de  estar  ali  contribuindo  para  combater  o  crime.  Mesmo

estando fora do horário de serviço, deu a vida, defendendo a sociedade, para evitar

um assalto. Foi um crime bárbaro. Muitas vezes a imprensa - ou pelo menos uma

parcela dela - não dá a esses fatos a ênfase que deveria dar. Estamos perdendo um

servidor público, um pai de família, uma pessoa que estava indo trabalhar e que, com

seu espírito de comprometimento, o seu trabalho e a sua missão, interveio para que o

frentista não fosse morto num crime de latrocínio.

Pouco mais  adiante,  Deputado Rômulo Viegas,  um dia depois,  em 8 de março,

João Gabriel Camargo, solteiro, 25 anos, engenheiro-químico foi vítima de um assalto

em  um  ônibus  que  fazia  a  linha Poços  de  Caldas-Belo  Horizonte.  O  engenheiro

morreu na madrugada de um sábado, dia 8 de março, em um ônibus da empresa

Gardênia, que saiu de Poços de Caldas, Sul de Minas, em direção a Belo Horizonte.

João Gabriel e a namorada, Athena Chavez iam comemorar o aniversário da jovem

com familiares,  em Belo Horizonte e, por  volta das duas horas da madrugada de

sábado,  pouco  depois  da  parada  em  um  restaurante  em  Perdões,  um  dos

passageiros anunciou um assalto e começou a recolher os pertences de todos os que

estavam no ônibus. Ao passar pelo casal de namorados, o suspeito atirou na cabeça

do rapaz, que, segundo testemunhas, sequer reagiu ao assalto. O engenheiro morreu

no colo da namorada. O bandido desceu do ônibus ameaçando o motorista, exigindo

que  o  condutor  do  veículo  seguisse  viagem até  a  Capital  sem acionar  a  polícia,
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porque havia mais dois comparsas no ônibus.

Trouxe, Deputado Rômulo Viegas, dois casos bárbaros, dois homicídios bárbaros,

que acontecem quase todos os dias, e ficamos aqui, diria, inertes. Essa inércia é de

quase todos nós, da sociedade: ninguém move uma palha. Ainda se creem pessoas,

como os operadores do direito, advogados, Promotores, Juízes, Ministros, Senadores

e Deputados Federais, dizendo que a lei no Brasil é severa, que pune severamente.

Isso é brincar e zombar das famílias.

Imaginem a esposa, os filhos, o pai, a mãe e os irmãos desse policial militar, que o

perderam em defesa da sociedade. Imaginem a namorada do jovem João Gabriel

Camargo! V. Exa. tem filhos com essa idade, Deputado Rômulo Viegas. Nós, que

somos  pais,  sabemos  a  dor  da  perda  de  um  filho.  Imagine  ele,  que  foi  morto

cruelmente, covardemente, no colo da namorada. E ainda há gente que consegue

defender essas pessoas.

O que mais  nos  causa revolta  e  grande indignação é  ver  algumas autoridades

palpitarem sem nem sequer conhecer o assunto, zombando da dor das famílias que

perderam seus entes queridos. No Brasil,  a pena é severa. É.  Fiquei  15 anos na

polícia e estou no 15º ano de mandato. Portanto, são 29 anos e 2 meses na atividade

pública e nunca vi - hoje falo como advogado - um cidadão, no Brasil, cumprir 30

anos de cadeia, nossa punição máxima. Sabem por quê? Porque temos um código

penal, Sr. Presidente, que estipula pena mínima de 20 anos e máxima de 30, para

homicídio  duplamente  ou  triplamente  qualificado,  como  nesse  caso  de  latrocínio.

Essa é a maior punição que há no Código Penal Brasileiro, prevista no § 3º do art.

157. No entanto, desafio qualquer autoridade a me mostrar quem ficou preso 30 anos

no Brasil. O máximo que ficam, fora a chamada comutação de penas, é um terço do

tempo. No caso de 30 anos, quando se cumpre um sexto da pena, cinco anos, há a

progressão de regime,  sai-se do regime fechado para o semiaberto.  Se cumprem

mais  cinco  anos,  um  terço,  há  a  liberdade  condicional  e  estão  na  rua.  Estão

ocorrendo crimes bárbaros e mais crimes bárbaros. Ainda dizem que a punição no

Brasil é severa.

Deputado  Rômulo  Viegas,  Deputado  Dilzon  Melo,  lembro-me da  minha  querida

Profa. Davis Corinne, uma norte-americana que me deu aula na pós-graduação do
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Centro de Estudos de Criminalidade e Segurança Pública - Crisp - da UFMG. Ela

dizia - não sou eu, mas a Dra. Corinne - que a pena, para que tenha efetividade, tem

de obedecer a três eixos: ser certa, célere e severa. No Brasil, isso é uma gozação,

Deputado Glaycon Franco. Ela não é certa, nem célere, muito menos, severa. No

Brasil não existe isso. O que se faz aqui é zombar das vítimas. Preso neste país,

Deputado  Rômulo  Viegas,  fica  quem  vai  para  debaixo  da  terra,  porque  de  lá,

Deputado Dilzon Melo, não há como sair. Eu imagino, Deputado Dilzon Melo, quantos

anos V. Exa. tem de trabalho. Sem conhecer pormenores da sua vida, acredito que

deva ter de 35 a 40 anos. E a vida de V. Exa. pode ser ceifada por um bandido dentro

de  um  ônibus  ou  quando V.  Exa.  para  um  carro  em  um  posto  de  gasolina  para

abastecer e chega um criminoso e aponta-lhe uma arma. Dizem que as penas no

Brasil são extremamente severas. No Brasil, a pena é severa, sim, mas a pena da

vítima.

Mas há coisa pior  ainda, Deputado Rômulo Viegas, sobre esses dois casos. Há

coisas mais absurdas. No dia 7 de março, perdemos o Cabo Ednaldo Muniz Barbosa,

que estava de folga. Indo para o trabalho, ele interveio em uma ocorrência para que

um frentista não fosse assaltado nem se tornasse vítima de latrocínio. Depois, no dia

8  de março,  o jovem engenheiro  João Gabriel  Camargos,  que saiu  de Poços de

Caldas com sua namorada, foi brutal e covardemente assassinado por um bandido

dentro de um coletivo. Nos dois casos, Presidente Dilzon Melo, os bandidos eram

assaltantes contumazes e já tinham sido presos por roubo à mão armada. No Brasil,

pode-se roubar, pode-se estuprar, pode-se matar, que se fica apenas alguns dias na

cadeia. Quando chega o final do ano, Deputado Rômulo, sai um punhado de presos

da cadeia para passar o Natal em casa. Sabe-se lá quantos retornaram para a cadeia

em São Paulo. Em Minas Gerais, quantos presos retornaram? Fico me perguntando.

Será que somente nós estamos sentindo a dor das vítimas? Será que os Deputados

Federais e os Senadores estão dormindo? Parece que todos, sem exceção, inclusive

os do meu partido, estão dormindo. Eles estão brincando e zombando das vítimas.

Onde  está  a  Presidência  da  República  que  não  manda  essa  matéria  para  o

Congresso Nacional?

Há uma corrente partidária que defende, de forma esquizofrênica - não tenho outra
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palavra - e míope, que o cidadão virou assaltante, latrocida ou homicida porque não

existe  distribuição  de  renda.  Isso  é  conversa  para  boi  dormir,  Deputado  Rômulo.

Esses crimes são chamados crimes de pequena monta ou crime de bagatela. Adota-

se o princípio da insignificância jurídica dentro da ótica penal brasileira.

Não estamos falando, Deputado Rômulo, de furto de uma maçã, de um pacote de

biscoito, de um pacote de pão ou de algo insignificante. Estamos falando de bandido

de arma em punho que assalta banco e comete sequestros, estupros seguidos de

morte, latrocínios, que mata para roubar. Nesta Casa, há Deputados que defendem a

Apac porque não conhecem o tipo de preso que está lá. Da forma como os bandidos

da Apac são tratados, é como se vítimas fossem do sistema.

Está na hora de acabar com isso. Está na hora de parar com essa hipocrisia. Sei o

que aconteceu com a tal da Apac-mãe, lá em Itaúna. Inclusive, eu e o Deputado Cabo

Júlio estivemos lá.  O Diretor da Apac, o tal de Valdeci,  comunicou a fuga de dois

presos 45 dias  depois.  Essa é a famosa Apac-mãe. Por  que não fez isso antes?

Porque  estava  esperando  eles  retornarem.  Resultado:  um  estuprou  uma  mulher,

dentro de sua casa, por seis horas. O outro esfaqueou e matou a ex-mulher.

A Comissão de Segurança Pública foi a uma audiência pública lá, cujo Presidente

era o Deputado Zé Maia. Os Promotores e Juízes envolvidos com o método Apac,

que, aliás, é lindo na cabeça deles, reuniram os presos e seus familiares e vaiaram,

zombaram da mulher que foi  estuprada pelos presos. Isso ocorreu em Itaúna,  na

audiência  pública  da  Comissão de Segurança Pública.  Então  estamos  invertendo

tudo, Deputado Rômulo. Vá lá perguntar ao pai, à mãe, à esposa, aos irmãos e aos

filhos  de  11  e  de  7  anos  desse  Cabo  o  que  acham  disso.  Vá  lá  perguntar  aos

familiares  do  João  Gabriel  Camargos  o  que  acham  disso.  O  poder  público  está

brincando.

Uma corrente doutrinária do direito acha que o direito penal tem de ser mínimo. Não

estou falando em pena de morte, Deputado Rômulo. Não estou falando em ceifar

vidas ou de o Estado se igualar ao homicida. Estou falando que preso tem de ficar

preso. Devemos respeitar as suas condições de preso; mas ele é preso porque a

ferida  que  ele  causou  à  sociedade  não  sara  tão  rapidamente.  Dizem,  Deputado

Dilzon, que cadeia não resolve o problema. Quem fala isso está no mundo da lua.
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Cadeia realmente não resolve problemas de criminalidade, mas cadeia não foi feita

para resolver problemas de criminalidade e de segurança. Cadeia foi feita para punir

e retirar indivíduos perigosos do seio social. Então, esse é um discurso equivocado.

Conversa para boi dormir. E nos cansamos com isso.

O policial Edson Muniz Barbosa, Deputado Dilzon, foi o 162º Agente de Segurança

Pública  que  enterramos,  de  2003  até  hoje,  vítima  da  violência  e  do  crime.

Infelizmente, este é o país onde Deputados Federais e Senadores estão dormindo e

brincando de legislar na área penal. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas e

telespectadores  que nos  acompanham pela  TV Assembleia,  antes  de  iniciar  meu

pronunciamento,  queria  registrar  com  alegria  a  presença  dos  Vereadores  Antônio

Rosa e Aloísio Saraiva, da querida cidade Januária, acompanhando os trabalhos da

Assembleia  nesta  tarde.  Januária  é  uma  das  cidades  mais  belas  e  com  maior

potencial de desenvolvimento deste Estado; Januária do Rio São Francisco, Januária

da  estação natural  do  Rio  Pandeiros,  Januária  do  Parque  Nacional  Cavernas  do

Peruaçu, Januária, que tem também na agricultura familiar um forte vetor econômico

e Januária de comunidades como o Brejo do Amparo, patrimônio histórico e religioso,

que,  por  sinal,  estamos lutando para recuperar.  Enfim, uma cidade-polo das mais

importantes do Norte de Minas, agora governada pelo PT, pelo Prefeito Manuel Jorge,

cujo  líder  é  o  Aloísio  Saraiva.  Transmito  meu  abraço  a  esses  dois  atuantes

Vereadores, que estão em Belo Horizonte exatamente nesta interlocução conosco

para  apoiar  e,  com  certeza,  ajudar  a  recolocar  Januária  no  cenário  econômico,

cultural, ambiental e social do Estado de Minas Gerais.

Nesta  semana,  Srs.  Deputados  e  Sras.  Deputadas,  Belo  Horizonte  sediou  o

Encontro Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. Nós sabemos que

desde 1988,  e  principalmente  nos  últimos  10  anos,  com Lula  e  Dilma,  a  política

pública de assistência social no Brasil cresceu muito e se ampliou. Hoje, praticamente

todos os Municípios do País têm os Centros de Referência da Assistência Social -

Cras - e os Centros de Referência Especializados da Assistência Social - Creas -,

responsáveis,  por  meio  das  equipes  multiprofissionais  integradas  por  assistentes
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sociais, psicólogos e advogados, pela tarefa ética e civilizatória de apoiar famílias em

situação de vulnerabilidade; de atender e acolher famílias e pessoas em situação de

risco  ou  que já tiveram seus  direitos  violados;  de  organizar  o  cadastro  único;  de

organizar o programa Bolsa Família; de fazer chegar a essas famílias mais pobres os

benefícios de prestação continuada. Ou seja, é uma política pública das mais nobres

e importantes existentes no País.

Essa política vem se aperfeiçoando ano a ano,  e agora temos mais uma etapa

positiva do seu reordenamento. Temos em vigor uma nova norma operacional básica

que reestrutura esses serviços, induzindo, incentivando os Municípios a planejar suas

ações, a construir suas metas, vinculadas aos Planos Plurianuais que cada Município

deverá aprovar neste ano para os próximos quatro anos. Enfim, desburocratizando as

próprias ações previstas na política pública de assistência social, racionalizando os

mecanismos  de  repasse  de  recursos  e  os  mecanismos  da  sua  utilização.  É  um

reordenamento importante que ocorre em um momento importante, em que novos

gestores estão assumindo nos Municípios, e em um momento que, por meio de uma

ação  desta  Assembleia,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  que  presido,

acolhendo um desdobramento do seminário “Pobreza e Desigualdade”, realizado por

esta Casa, possibilitou que, em Minas Gerais, neste ano, todos os 853 Municípios de

todas as regiões tenham o repasse de recursos da assistência social  transferidos

também do governo do Estado para os Municípios. É o chamado Piso Mineiro de

Assistência  Social.  Ocorre  que muitas  vezes  esse recurso,  que é  recebido  pelos

Municípios,  ou por  desconhecimento, ou por falta de uma presença mais forte do

Estado no campo da cooperação técnica - nós sabemos que as regionais da Sedese,

por mais bem-intencionados que sejam os seus servidores, estão desaparelhadas e

sem pessoal para cobrir essa enormidade que é o Estado de Minas Gerais, estamos

lutando  pelo  concurso  público  para  fortalecer  as  regionais  da  Sedese  -,  não  é

utilizado e fica parado nas contas dos Fundos Municipais da Assistência Social.

Nesse  período  de  reordenamento  da  política  pública  de  assistência  social,  a

Assembleia  Legislativa  -  e  já  tivemos  o  aval  do  Presidente  Dinis  Pinheiro  e  já

aprovamos no âmbito da Comissão de Participação Popular - irá realizar atividades

junto com o Ministério do Desenvolvimento Social e com o governo do Estado, em
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várias  regiões  do  Estado  com  esses  gestores,  no  sentido  de  discutir  essa

normatização recente da política  pública  de  assistência  social,  com o  objetivo  de

melhorar a prestação de serviços, a organização da política pública de assistência

social e atender melhor ao cidadão que está sendo objeto dessa política pública.

Neste momento, a nossa Presidenta Dilma reitera o compromisso não só de um

partido ou de um governo, mas também o compromisso de uma nação em erradicar a

miséria e a pobreza extrema. Para a erradicação da miséria e da pobreza extrema do

País,  é  fundamental  não  somente  acessar,  apoiar  e  incluir  aqueles  pobres  que

constam no Cadastro Único do Municípios, mas também preparar os Municípios para

realizarem a chamada busca ativa daquelas famílias e pessoas que estão nos rincões

mais distantes, aquelas pessoas que estão, muitas vezes, segregadas num canto de

uma casa de uma família insensível. Quantos idosos, pessoas pobres do meio rural e

das grandes cidades não têm informação nem sequer acessam benefícios para os

quais têm direito garantido!

Então, ao organizarmos e fortalecermos a política pública de assistência social em

cada Município, principalmente por meio dos Cras, queremos, porta a porta, casa a

casa, família a família,  identificar essas pessoas que estão não simplesmente nas

estatísticas, mas nas condições concretas e indignas de miséria extrema.

Conclamo os Deputados e as  Deputadas a que participem desses eventos que

realizaremos  em  um  ano  muito  importante  também,  em  um  ano  em  que  os

Municípios, o Estado e o governo federal realizarão suas conferências municipais,

estaduais e nacional de assistência social. É fundamental que a Assembleia cumpra

esse papel, como já cumpriu outras vezes.

Lembro-me de que, em 2005, a Comissão de Participação Popular tomou iniciativa

semelhante  quando,  em  Minas  Gerais,  226  Municípios  nem  sequer  estavam

habilitados para receber recursos do governo federal porque não tinham o Conselho

de Assistência Social, não tinham o Plano Municipal de Assistência Social, não tinham

o Fundo Municipal de Assistência Social.

A Assembleia pôs o pé na estrada, percorreu as regiões, organizou seminários, e,

rapidamente,  conseguimos  que  100%  dos  Municípios  criassem  condições

necessárias para receberem o cofinanciamento do governo federal e também, em
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parte,  do  governo  estadual.  Agora  o  desafio  é  os  Municípios  aperfeiçoarem  sua

gestão,  capacitarem  seus  técnicos  e  gestores  para  poderem  qualificar  essa

importante política pública, contribuindo para o objetivo nacional da erradicação da

miséria  e  da  pobreza  extrema.  Como disse  a  nossa  Presidenta  Dilma,  o  fim  da

miséria é apenas o começo. Começo de uma nova era para as famílias que vão se

emancipar,  que  vão  colocar  seus  filhos  na  universidade.  Aliás,  houve  hoje  na

Comissão de Participação Popular um importante debate: como apoiar os Municípios

no transporte  intermunicipal  de  universitários? Essa é uma demanda de todos os

Estados e contribui para a redução das desigualdades, porque um jovem que acessa

o ensino tecnológico e o ensino superior, de acordo com as vocações de sua região,

será um jovem com um emprego de melhor qualidade e maior geração de renda.

Vamos fazer a nossa parte novamente na Assembleia por meio da Comissão de

Participação  Popular  em  conjunto  com  o  Colegiado  de  Gestores  Municipais  de

Assistência Social, que também nesta semana elegeu sua diretoria. Aproveito para

cumprimentar  o  Jaime,  novo  coordenador  do  Colegiado  de Gestores  Mineiros  da

Assistência, nosso colega e secretário  de assistência de Governador Valadares, a

Kelly, da cidade de Boa Esperança, Vice-Coordenadora, e toda a diretoria. Gostaria

também  de  cumprimentar  a  ex-Presidente,  Secretária  de  Assistência  Social,  a

competente Júlia Restori, que tão bem conduz esse trabalho na Prefeitura de Coronel

Fabriciano, no nosso querido Vale do Aço.

Portanto,  com  esforço  conjunto  do  Ministério  de  Desenvolvimento  Social,  do

governo  do  Estado,  da  Assembleia,  do  colegiado  dos  gestores  e  do  Conselho

Estadual  da  Assistência  Social,  vamos  novamente  percorrer  Minas  e  discutir  a

assistência social. Espero que, no fim do período do governo Dilma, possamos dizer

que Minas Gerais fez a sua parte, erradicou a pobreza extrema e está dando exemplo

para  o  Brasil  de  esforço  conjugado,  seguindo  as  orientações  da  nossa  grande

Presidenta Dilma. O fim da miséria é apenas o começo de um país melhor. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
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Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para Emitir  Parecer  sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº  47/2013,  dos

Deputados Jayro Lessa, Sargento Rodrigues e outros, que altera o inciso II do § 3º do

art.  53  da  Constituição  do  Estado.  Pelo  BTR:  efetivos  -  Deputados  Lafayette  de

Andrada e Zé Maia; suplentes - Deputados Luiz Humberto Carneiro e Dalmo Ribeiro

Silva; pelo BAM: efetivo - Deputado Tiago Ulisses; suplente - Deputado Inácio Franco;

pelo PT: efetivo - Deputado Paulo Guedes; suplente - Deputado Ulysses Gomes; pelo

PDT:  efetivo  -  Deputado  Carlos  Pimenta;  suplente  -  Deputado  Gustavo  Perrella.

Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação nº 71/2013, Feita pelo Governador do Estado,  do Nome do Sr.

Bertholdino Apolônio Teixeira Júnior para o Cargo de Diretor-Geral do IEF. Pelo BTR:

efetivos - Deputados Zé Maia e Lafayette de Andrada; suplentes - Deputados Glaycon

Franco e Luiz Humberto Carneiro; pelo BAM: efetivos - Deputados Inácio Franco e

Antônio Carlos  Arantes; suplentes  -  Deputados Antonio Lerin e Rômulo Veneroso;

pelo PT: efetivo -  Deputado Almir Paraca; suplente -  Deputado Pompílio Canavez.

Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.377 e 4.378/2013,

da Comissão de Saúde, 4.379 a 4.384/2013, da Comissão de Segurança Pública,

4.385 e 4.386/2013, da Comissão de Transporte, e 4.387 e 4.388/2013, da Comissão

de Minas e Energia. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações
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- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Segurança Pública - aprovação, na 2ª Reunião

Ordinária, em 12/3/2013, do Requerimento nº 4.297/2013, da Deputada Liza Prado;

de Turismo - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 12/3/2013, dos Requerimentos

nºs  4.015/2012,  do  Deputado  Carlos  Mosconi,  4.169/2012,  do  Deputado  Duarte

Bechir, e 4.243 e 4.244/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de Administração

Pública - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 12/3/2013, dos Requerimentos nºs

3.825/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel, 4.065 e 4.111/2012, da Comissão de

Participação Popular, 4.138, 4.186, 4.200, 4.217 e 4.218/2013, do Deputado Celinho

do  Sinttrocel,  4.245/2013,  do  Deputado  Luiz  Henrique,  4.261/2013,  do  Deputado

Duarte  Bechir,  4.295/2013,  do  Deputado  Inácio  Franco,  4.298  e  4.299/2013,  da

Deputada  Liza  Prado,  e  4.303/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular;  de

Direitos  Humanos  -  aprovação,  na  2ª  Reunião  Ordinária,  em  13/3/2013,  do

Requerimento  nº  4.302/2013,  da  Comissão de  Participação  Popular;  de  Cultura  -

aprovação,  na  2ª  Reunião  Ordinária,  em  13/3/2013,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

3.484/2012, do Deputado Sargento Rodrigues, e 3.613/2012, do Deputado Rômulo

Viegas;  e  do  Trabalho  -  aprovação,  na  3ª  Reunião  Ordinária,  em  13/3/2013,  dos

Projetos de Lei  nºs 3.597/2012,  do Deputado Tadeu Martins Leite,  3.598/2012, do

Deputado  Paulo  Guedes,  e  3.605/2012,  do  Deputado Vanderlei  Miranda;  e  pelos

Deputados  Duarte  Bechir  -  informando  sua  renúncia  como membro  suplente  das

Comissões de Assuntos Municipais e de Redação; Juarez Távora - informando sua

renúncia  como  membro  efetivo  da  Comissão  de  Justiça  (Ciente.  Publique-se.);

Lafayette  de  Andrada  (2)  -  indicando  o  Deputado  Fábio  Cherem  para  membro

suplente da Comissão de Assuntos Municipais na vaga do Deputado Duarte Bechir e

indicando o Deputado Hélio Gomes para membro suplente da Comissão de Redação

na vaga do Deputado Duarte Bechir; e Tiago Ulisses - indicando o Deputado Duilio de

Castro  para  membro  efetivo  da  Comissão  de  Justiça  (Ciente.  Designo.  Às

Comissões.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimento do Deputado Lafayette de Andrada
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em que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.551/2012 (Arquive-se o

projeto.); nos termos do inciso VII do art. 232, c/c o art. 141, do Regimento Interno,

requerimento do Deputado Inácio Franco em que solicita a inclusão em ordem do dia

do Projeto de Lei nº 1.449/2011; e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento

Interno, requerimentos dos Deputados Carlos Pimenta e outros em que solicitam a

convocação  de  reunião  especial  para  homenagear  a  Empresa  de  Correios  e

Telégrafos - ECT - pelos 350 anos de sua fundação, e Antônio Carlos Arantes e Duilio

de  Castro  e  outros  em  que  solicitam  a  convocação  de  reunião  especial  para

homenagear a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Empraba - pelos 40

anos de sua fundação.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 19, às 20 horas, nos termos do

edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte

ordem  do  dia:  (-  A  ordem  do  dia  anunciada  será  publicada  na  edição  do  dia

19/3/2013.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/12/2012

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados André Quintão,

Duarte Bechir  e João Leite,  membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir, dispensa a leitura

da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros

da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e

votar as proposições desta Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  do

Deputado André Quintão, em que solicita seja encaminhado às Secretarias de Estado

de Meio Ambiente e de Transporte e Obras Públicas pedido de providências para que
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desenvolvam ações a fim de implantar  e adotar,  no âmbito estadual,  sistemas de

carona  solidária,  através  da  criação  de  sites  e  campanhas  de  conscientização  e

divulgação e para que orientem e apoiem os Municípios a adotar esses sistemas; em

que solicita seja encaminhado ao Presidente do Estado de Minas Gerais pedido de

providências no sentido de instalar novas Varas na Comarca de Sete Lagoas; e em

que solicita seja realizado Ciclo de Debates com a finalidade de debater e divulgar a

nova Norma Operacional Básica, aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência

Social, através da Resolução nº 33, de 2012. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2012.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir - João Leite.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 6/3/2013

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados Duarte Bechir e Elismar Prado, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Duarte Bechir, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Elismar Prado,

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

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

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

Comissão.  Após,  comunica  o  recebimento  de  ofícios  da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida

Gazzola, Secretária de Educação, informando que terão prosseguimento, no período

de 11 a 15/3/2013,  as  atividades do Fórum de Promoção da Paz Escolar;  do Sr.

Henrique de Mello Franco, informando o lançamento da obra “Manual de Direito para

Gestor de Ensino”;  e da Sra. Cristina Silveira, convidando para o 4º Fórum sobre

Inclusão Escolar de Deficientes de Minas Gerais, a realizar-se em 11/3/2013; e da

seguinte  correspondência,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  nas  datas

mencionadas entre parênteses: ofícios das Sras. Maria Cláudia Peixoto de Almeida

Paula (2), Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação (22/2/2013); Maria Coeli
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Simões Pires,  Secretária  de  Casa Civil  (28/2/2013),  e Beatriz  da Silva Cerqueira,

Coordenadora-Geral do Sind-UTE (2/3/2013). O Presidente acusa o recebimento das

seguintes proposições, no 1º turno, para as quais designou os relatores citados a

seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  479  e  1.287/2011  (Deputado  Duarte  Bechir),  1.537 e

1.920/2011 (Deputado Elismar  Prado),  998/2011 (Deputado  Deiró  Marra),  1.547 e

1.586/2011  (Deputada  Maria  Tereza  Lara),  768,  2.277  e  2.775/2011  (Deputado

Bosco),  todos  redistribuídos.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do  Plenário.  Após  votação,  são  aprovados,  cada  um por  sua vez,  os

Requerimentos nºs 4.162/2012, 4.203, 4.206 e 4.259/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Registra-se  a  presença  do  Deputado  Rômulo  Viegas.  A  Presidência

recebe, para posterior apreciação, requerimentos das Deputadas Liza Prado em que

solicita seja realizada audiência pública para debater a realização do Consórcio para

o  Centro  de  Pesquisa,  com  sede  em  Caxambu,  formado  pelas  Universidades

Federais de Viçosa, Lavras, Alfenas, São João del-Rei, Ouro Preto, Juiz de Fora e

Itajubá; e Maria Tereza Lara em que solicita o prosseguimento da participação da

Comissão no ciclo de debates “Siga vivo - pelo fim da violência no trânsito", realizado

na ALMG em 2012, o qual será reativado pela Comissão de Segurança Pública; e dos

Deputados Dalmo Ribeiro Silva (3) em que solicita seja realizada audiência pública

para debater os reflexos da Lei nº 20.369, de 2012, que altera a Lei nº 11.942, de

1995, que veda a realização de cultos religiosos e atividades político-partidárias em

unidades da rede estadual de ensino; seja encaminhado à seção de Minas Gerais da

Cruz  Vermelha  Brasileira  pedido  de  providências  para  a  manutenção  do

funcionamento da Escola de Enfermagem Clóvis Salgado; e seja realizada audiência

pública para debater o desenvolvimento científico do Estado nas áreas que menciona

e divulgar a disponibilização de bolsas de pesquisa pela Fapemig; e Ivair Nogueira

em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências

com vistas à homologação do concurso público para provimento de cargos da carreira

de Professor de Educação Básica e à nomeação dos aprovados neste ano. Retira-se

do recinto o Deputado Rômulo Viegas, e registra-se a presença do Deputado Tadeu
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Martins  Leite.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos do Deputado Antônio Carlos  Arantes em que solicita seja realizada

audiência  pública para debater  projetos  de expansão da Uemg na região de São

Sebastião do Paraíso e Passos; da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados

Duarte  Bechir,  Elismar  Prado  e  Tadeu  Martins  Leite  (2)  em  que  solicitam  seja

realizada visita conjunta com a Comissão de Saúde às instalações da Universidade

Vale do Rio Verde em Belo Horizonte; e sejam ouvidas as alunas Ivamara Paula de

Oliveira Ramos  e  Isis  de  Carvalho  Pires,  da  referida  Universidade,  a  respeito  da

situação dessa instituição. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários para que

sejam  ouvidas,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  nesta  reunião,  as

mencionadas alunas, que são convidadas a tomar assento à mesa. Logo após, passa

a  palavra  às  convidadas,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,

segue-se  ampla  discussão,  conforme consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a

finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Duarte Bechir, Presidente - Maria Tereza Lara - Bosco - Sebastião Costa.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/3/2013

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  André  Quintão,  Duarte  Bechir  e  Glaycon  Franco  (substituindo  o

Deputado Fred Costa, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  André  Quintão,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Duarte  Bechir,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  proposições  desta  Comissão  e  comunica  o

recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do Legislativo”,  nas

datas  mencionadas  entre  parênteses:  ofícios  da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,

Secretária de Casa Civil (8/2/2013); da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de
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Casa Civil e do Sr. Danilo de Castro, Secretário de Estado de Governo (28/2/2012);

da Sra. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil; do Sr. Adriano Magalhães

Chaves, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; da

Sra. Maria Cláudia Peixoto de Almeida Paula, Chefe de Gabinete da Secretaria de

Estado da Educação (02/03/2012). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação,  cada um por sua vez,  são aprovados requerimentos do Deputado André

Quintão  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Econômico e ao Departamento Estadual de Telecomunicações de

Minas  Gerais  -  Detel  -  MG,  pedido  de  providências  para  que  seja  implantada

cobertura  de  sinal  de  telefonia  celular  na  Vila  Gabriel  Passos,  no  Município  de

Nanuque (sugestão da Associação Comunitária da Vila Gabriel Passos, Nanuque);

seja encaminhado à Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, pedido

de  providências  pela  inclusão  no  âmbito  da  ação  1110  do  PPAG  2012/2015  -

Caminhos de Minas, o asfaltamento da estrada que liga o município de Umburatiba

ao  Município  de  Nanuque,  passando  pela  Vila  Gabriel  Passos  (sugestão  da

Associação Comunitária  da Vila  Gabriel  Passos,  Nanuque)  e seja encaminhado à

Comissão  Extraordinária  das  Águas,  a  ser  constituída  nesta  Casa,  pedido  de

providências  para  que  se  priorize  na  pauta  de  discussões  daquela  Comissão,  a

execução do Programa Água para Todos (sugestão da Vereadora Maflávia Aparecida

Luiz  Ferreira,  do  Município  de  Nanuque).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de março de 2013.

André Quintão, Presidente - Duarte Bechir - Maria Tereza Lara.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o grupo empresarial que edita o jornal "O Tempo" pelos 16
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anos  dessa  publicação  (Requerimento  nº  3.854/2012,  do  Deputado  Rômulo

Veneroso);

de congratulações com o compositor e cantor Zebeto Corrêa pelo lançamento do

CD “Sotaque Brasileiro  -  25 Anos  de Festivais”  (Requerimento  nº  4.140/2012,  do

Deputado Celinho do Sinttrocel);

de aplauso à diretoria da Rede Bandeirantes de Televisão do Triângulo Mineiro -

Band Triângulo -  pelos  dois  anos do programa "Minas Urgente" (Requerimento nº

4.159/2012, do Deputado Tenente Lúcio);

de congratulações com o grupo de teatro Espanca pelo lançamento em livro de

quatro  de  suas  peças  (Requerimento  nº  4.182/2012,  do  Deputado  Celinho  do

Sinttrocel);

de repúdio e protesto em face da queda de cabos de um transformador da rede da

Cemig, em Coronel Fabriciano, a qual causou danos em veículos e falta de energia

(Requerimento nº 4.185/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de aplauso à Sra. Madelon Rodrigues Santana, Escrivã de Polícia, pela conquista

do 1º lugar no 7º Campeonato Pan-Americano de Kickboxing, na categoria máster até

55kg (Requerimento nº 4.187/2012, da Deputada Liza Prado);

de congratulações com as pessoas e entidades que contribuíram para as atividades

da Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack (Requerimento nº 4.189/2012,

da Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack);

de congratulações com o Ten.-Cel. PM Alexandre Nocelli por sua posse no cargo de

Comandante do 56º Batalhão da PMMG (Requerimento nº 4.201/2013, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com o  Pe.  Darci  José  Nicioli  por  sua nomeação para  Bispo

Auxiliar  da Arquidiocese de Aparecida (Requerimento nº  4.202/2013,  do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Ten.-Cel. PM Silvano Pereira da Silva por sua posse como

Comandante do 20º Batalhão da PMMG (Requerimento nº 4.208/2013, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com o  Cel.  PM Sérgio  Henrique  Soares  Fernandes  por  sua

posse como Comandante da 8ª Região de PMMG (Requerimento nº 4.209/2013, do
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Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações com o Governador  do  Estado pelo lançamento  do  programa

Farmácia  de  Minas  em  Casa  (Requerimento  nº  4.211/2013,  do  Deputado  Duarte

Bechir);

de congratulações com André Henrique Humberto, do Município de Varginha, pela

medalha de ouro conquistada no judô, no Festival Olímpico da Juventude, disputado

na Austrália, em janeiro de 2013 (Requerimento nº 4.213/2013, do Deputado Ulysses

Gomes);

de congratulações com a Associação Cultural e Produções Artísticas Band Aid pela

conquista do  Prêmio  Economia  Criativa,  na  categoria  Modelos  de  Gestão,  com a

iniciativa Incubadora Cultural do Vale da Eletrônica (Requerimento nº 4.220/2013, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Marcelo Matte, Diretor da Rede Globo Minas, pelos 30

anos do telejornal MGTV (Requerimento nº 4.237/2013, do Deputado Duarte Bechir);

de  congratulações  com o  Sr.  Antonio  Augusto  Junho Anastasia,  Governador  do

Estado,  pela  inauguração  das  obras  de  reforma  e  modernização  do  Mineirão

(Requerimento nº 4.238/2013, do Deputado Duarte Bechir);

de  congratulações  com  o  Sesc-MG  pelos  50  anos  de  inauguração  do  Sesc

Palladium (Requerimento nº 4.242/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  Penitenciária  Dr.  Manoel  Martins  Lisboa  Junior,  no

Município de Muriaé, pelo desenvolvimento de um núcleo de educação em razão do

qual  um  dos  detentos  obteve  nota  máxima  na  redação  do  Enem  e,

consequentemente,  vaga  na  Universidade  Federal  de  Viçosa  (Requerimento  nº

4.257/2013, do Deputado Braulio Braz);

de  congratulações  com  o  Pe.  Marco  Aurélio  Gubiotti,  de  Ouro  Fino,  por  sua

nomeação  como  Bispo  pelo  Papa  Bento  XVI  (Requerimento  nº  4.260/2013,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Pe. José Antista pelos 50 anos de serviços prestados ao

Município de Janaúba e à Microrregião da Serra Geral (Requerimento nº 4.262/2013,

do Deputado Luiz Henrique);

de congratulações com o radialista Nabih Zaiat por seu brilhante trabalho à frente
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do programa Radiolar,  há 61 anos ininterruptos  (Requerimento  nº  4.263/2013,  do

Deputado Antônio Carlos Arantes);

de  aplauso  ao  Município  de  Pouso  Alegre  por  ter  sido  apontado,  em  estudo

realizado pelo Ministério da Justiça e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública,

como  a  cidade  brasileira  onde  os  jovens  estão  menos  expostos  à  violência

(Requerimento nº 4.273/2013, do Deputado Fábio Cherem);

de protesto contra a Rede Globo de Televisão pela exibição, no dia 16/12/2012, no

programa  "Domingão  do  Faustão",  de  entrevista  em  que  a  psicóloga  Elizabeth

Monteiro associou as pessoas portadoras da síndrome de Asperger aos psicopatas

(Requerimento nº 4.307/2013, da Comissão de Direitos Humanos);

de congratulações com o Delegado Rogério Melo Franco,  extensivo a todos os

membros do 4º  Departamento  da  Polícia Civil,  pela  grande apreensão de drogas

ocorrida às vésperas do Carnaval, em Juiz de Fora (Requerimento nº 4.319/2013, da

Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso,  pelo  excelente  trabalho,  aos  policiais  militares  lotados  na  13ª  Cia.

Tático-Móvel do 13º BPM que participaram da operação que culminou na localização

do homem que, usando arma de fogo, ameaçou um policial legislativo no trânsito, no

Bairro  Universitário,  nesta  Capital  (Requerimento  nº  4.323/2013,  da  Comissão de

Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 19 DE MARÇO DE 2013

ATA

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 6/3/2013

Às 15h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Fabiano Tolentino, Inácio Franco e Romel Anízio, membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Antônio  Carlos

Arantes, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Romel Anízio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência

informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr.

Elmiro Nascimento, Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento,

que,  em resposta à solicitação constante  nas  notas  taquigráficas da  18ª  Reunião

Ordinária desta Comissão, informa que encaminhou expediente ao coordenador da

Câmara Técnica de Grãos do Conselho Estadual de Política Agrícola, para análise; e

de correspondência publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. Wander Borges, Secretário de Estado Extraordinário de

Regularização Fundiária de Minas Gerais (5/2/2013); José Sérgio Calixto (2/2/2013);

Júlio César dos Santos Esteves, Secretário de Estado de Casa Civil e de Relações

Institucionais (8/2/2013); e Eduardo Antônio da Gama Guerra Curado, Auditor-Chefe

do  Fundo  Nacional  de  Desenvolvimento  da  Educação  -  FNDE  (16/2/2013).  O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.595/2011, no 1º turno (Deputado

Fabiano Tolentino, em virtude de redistribuição); e 3.650 e 3.651/2012, em turno único

(Deputado  Inácio  Franco).  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 4.141 e 4.183/2012 e 4.207/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
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Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. A Presidência recebe requerimentos dos Deputados Rogério Correia (3)

em que solicita  seja realizada reunião de audiência  pública  desta  Comissão para

debater a implantação da Política Nacional de Aquicultura e Pesca em Minas Gerais;

em que solicita  seja realizada reunião de audiência  pública  desta  Comissão para

debater a Proposta de Emenda à Constituição nº  43/2013; e em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública desta Comissão para debater o lançamento do

Plano  Safra  2013-2014;  Luiz  Henrique  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência pública desta Comissão na cidade de Janaúba, para debater as mudanças

necessárias e efetivas no semiárido mineiro, visando estimular e viabilizar políticas e

programas de convivência com a seca na região; e Vanderlei Miranda em que solicita

seja  realizada  reunião  de audiência  pública  desta  Comissão,  em  conjunto  com  a

Comissão de Defesa do Consumidor  e  do  Contribuinte,  para debater  as  políticas

públicas de fiscalização sanitária animal e a fiscalização de produtos alimentícios no

Estado de Minas Gerais. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

requerimentos  dos  Deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Fabiano  Tolentino  e  Inácio

Franco  (3)  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  desta

Comissão para debater o Projeto de Lei nº 2.955/2012, que dispõe sobre a outorga

coletiva  do  uso de recursos  hídricos,  no  contexto  do  Plano Diretor  de Agricultura

Irrigada de Minas Gerais, e seja encaminhada aos convidados cópia do Substitutivo

nº 2 apresentado pela Comissão de Minas e Energia ao projeto; em que solicitam seja

realizada  reunião  de  audiência  pública  desta  Comissão  para  debater  a

regulamentação da Lei nº 20.549, de 2012, que dispõe sobre os queijos artesanais de

Minas;  e  em  que  solicitam  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  desta

Comissão nas principais bacias leiteiras do interior do Estado - nas regiões Sul de

Minas, Alto Paranaíba, Zona da Mata, Centro Oeste (Divinópolis, Pará de Minas) e

Noroeste (Unaí) -, para debater, com órgãos do governo, associações e entidades

representativas de produtores, as políticas de proteção aos produtores de leite; e do

Deputado Antônio Carlos Arantes em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública  desta  Comissão  para  debater  a  situação  da  fiscalização  agropecuária  no

Estado de Minas Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
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presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Inácio Franco - Rogério Correia.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 2013

ATAS

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/3/2013

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Dalmo  Ribeiro  Silva,  Gustavo  Perrella  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado Sebastião  Costa,

declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,

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

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

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

Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios do

Sr. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça, publicado no “Diário do

Legislativo” de 1º/11/12, e do Deputado André Quintão, em que justifica sua ausência

desta reunião. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.814 e 3.825/2013

e,  em virtude de redistribuição,  os  Projetos de Lei  nºs 2.163/2011 e 3.196,  3.207,

3.333,  3.354  e  3.620/2012  (Deputado  Gustavo  Perrella);  3.813,  3.817,  3.819  e

3.827/2013 e, em virtude de redistribuição, os Projetos de Lei nºs 2.330 e 2.770/2011,

3.148,  3.541,  3.610,  3.616 e  3.632/2012  (Deputado Luiz  Henrique);  3.812,  3.818,

3.822 e 3.826/2013 e, em virtude de redistribuição, os Projetos de Lei nºs 2.345/2011,

2.937, 2.982, 3.462, 3.496, 3.509, 3.511 e 3.654/2012 e Projeto de Lei Complementar

nº 26/2012 (Deputado Juarez Távora); 3.821/2013 e, em virtude de redistribuição, os

Projetos  de  Lei  nºs  681,  790,  1.482,  1.646  e  2.615/2011,  3.442  e  3.633/2012

(Deputado  Leonídio  Bouças);  3.816,  3.824  e  3.828/2013  e,  em  virtude  de

redistribuição, os  Projetos  de Lei  nºs 904, 2.847/2011, 3.081, 3.248, 3.556, 3.582,

3.602  e  3.624/2012  (Deputado  André  Quintão);  3.831/2013  e,  em  virtude  de

redistribuição, o Projeto de Lei nº 3.619 e o Projeto de Lei Complementar nº 32/2012

(Deputado Sebastião Costa); 3.811, 3.815, 3.820, 3.823 e 3.830/2013 e, em virtude

de redistribuição, os Projetos de Lei nºs 409, 1.833, 2.490/2011, 2.984, 3.374, 3.593,
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3.641 e 3.653/2012 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela  juricidade,

constitucionalidade  e  legalidade,  no 1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

34/2013  na forma do Substitutivo  nº  1,  e  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.568  (relator:

Deputado Sebastião Costa) e 1.055/2011 (relator: Deputado Luiz Henrique), ambos

na forma do Substitutivo nº 1. Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 429/2011 e

3.688/2013,  no  1º  turno,  deixam  de  ser  apreciados  em  virtude  de  solicitação  de

prorrogação do prazo regimental pelos respectivos relatores, Deputados Sebastião

Costa  e  Dalmo  Ribeiro  Silva.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer

concluindo pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 1.620/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa). São convertidos em

diligência à Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag - e ao Prefeito Municipal

de Olímpio Noronha, o Projeto de Lei nº 3.620/2012; à Seplag e ao Prefeito Municipal

de Ouro Fino, o Projeto de Lei nº 3.681/2012 (relator: Deputado Gustavo Perrella); à

Seplag, ao autor e ao Prefeito Municipal de Jacutinga, o Projeto de Lei nº 3.666/2012;

à Seplag e ao Prefeito Municipal de Jacutinga, o Projeto de Lei nº 3.667/2012 (relator:

Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); e à Seplag, ao autor e ao

Prefeito Municipal de Itajubá, o Projeto de Lei nº 3.707/2013 (relator: Deputado Luiz

Henrique). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.696/2013, no 1º turno, deixa de ser

apreciado  em  virtude  de  solicitação  de  prazo  regimental  pelo  relator,  Deputado

Sebastião  Costa,  em  virtude  de  redistribuição.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um  por  sua  vez,  os  pareceres  concluindo  pela  juricidade,  constitucionalidade  e

legalidade, em turno único, dos Projetos de Lei nºs 2.962, 3.657/2012, 3.691/2013

(relator:  Deputado  Sebastião  Costa);  3.098/2012  com  a  Emenda  nº  1  (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  em  virtude de redistribuição);  3.172,  3.655 com a

Emenda nº  1,  3.686,  3.701,  3.727/2013,  3.550/2012 com a  Emenda  nº  1,  3.610,

3.663/2012  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique,  os  cinco  primeiros  em  virtude  de



915
____________________________________________________________________________

redistribuição);  3.511,  3.662/2012,  3.734,  3.729/2013  (relator:  Deputado  Gustavo

Perrella,  os  três  primeiros  em  virtude  de  redistribuição);  3.671,  3.680/2012,

3.689/2013 (relator: Dalmo Ribeiro Silva). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  são  aprovados  requerimentos  em  que  se  solicita  sejam

baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 3.654, 3.664, 3.668, 3.670,

3.672, 3.673, 3.702 e 3.728/2012; à Secretaria de Estado de Educação o Projeto de

Lei nº 3.658/2012; e à Secretaria de Estado de Casa Civil e Relações Institucionais o

Projeto de Lei nº 3.656/2012. Submetido a votação, é aprovado o requerimento do

Deputado André Quintão em que solicita seja realizada reunião com convidados na

Comissão de Constituição e Justiça para debater o Projeto de Lei nº 3.688/2013, de

autoria do Governador do Estado, que cria e extingue cargos no âmbito da Agência

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do

Estado  de  Minas  -  Arsae-MG  -  e  altera  a  Taxa  de  Fiscalização  sobre  Serviços

Públicos  de  Abastecimento  de  Água  e  Saneamento  e  dá  outras  providências.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique - André Quintão - Duílio de Castro -

Gustavo Perrella.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/3/2013

Às  9h5min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  Deputados Durval  Ângelo,

Rogério  Correia  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes,  também, os  Deputados  Sargento  Rodrigues e  Duarte  Bechir.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e

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

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

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

Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da
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Sra. Antônia das Dores Coelho, solicitando o apoio desta Comissão para apuração de

denúncias de agressão por seminaristas e padres dentro da Faculdade FAJE-BH, e

dos  Srs.  Marcos  Aurélio  Pereira  de  Moura,  Coordenador-Geral  de  Defesa

Institucional, prestando informações em atenção ao Ofício nº 3.079/2012/SGM, que

se refere à comunidade indígena guarani-kaiowá do Estado do Mato Grosso do Sul;

Estêvão  Ferreira  Couto,  Defensor  Público  Federal,  justificando  a  ausência  na

audiência  pública  realizada  no  dia  27/2/2013  com  a  finalidade  de  obter

esclarecimentos sobre denúncias de violações do direito de greve e assédio moral

cometidos em retaliação ao movimento grevista realizado por servidores da Polícia

Federal em 2012; da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República,

encaminhando denúncia referente à morte do jornalista Rodrigo Neto, em Ipatinga; e

de correspondência publicada no “Diário do Legislativo” no dia 9/3/2013: ofícios das

Sras.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Estado  de  Casa  Civil;  Elcione

Barbalho, Procuradora Especial da Mulher; da Ten.-Cel. PM Erika Bergamo, Chefe de

Gabinete Interino da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O Presidente acusa o

recebimento  do  Projeto  de  Lei  nº  3.549/2012,  em  turno  único,  para  o  qual  foi

designado  relator  o  Deputado  Rogério  Correia.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é  aprovado  o

Requerimento  nº  4.302/2013.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval

Ângelo (12) em que solicita seja realizada visita desta Comissão ao Departamento de

Polícia Civil de Ipatinga, com a finalidade de obter informações e solicitar agilidade

nas investigações que apuram o assassinato do jornalista Rodrigo Neto de Faria; seja

realizada audiência pública desta Comissão para o lançamento do livro "Marighella: O

Guerrilheiro  que  Incendiou  o  Mundo",  biografia  escrita  pelo  jornalista  Mário

Magalhães;  seja  encaminhado à  Presidência  da  República,  ao  Ministro  Chefe  da

Casa Civil  e  à  Secretaria  de  Patrimônio  da  União  pedido de providências  para a

nomeação  dos  150  aprovados  no  último  concurso;  seja  encaminhado  à  Agência

Nacional  de  Aviação  Civil  -  Anac  -  pedido  de  informações  sobre  os  motivos  da
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suspensão dos voos de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, bem como a suspensão

de  diversos  trechos  em  vários  aeroportos  do  Estado  de  Minas  Gerais;  seja

encaminhado  ao  Ministério  da  Justiça  pedido  de  providências  para  a  nomeação

imediata  dos  candidatos  aprovados  no último concurso  para  Defensor  Público  da

União; seja encaminhado ao Juízo da 1ª e 2ª Varas Cíveis da Comarca de Salinas o

trecho das  notas  taquigráficas  da  1ª  Reunião  Ordinária  da  Comissão  de  Direitos

Humanos, realizada em 6/3/2013, que contém o relato de Valmir da Costa Pereira,

para conhecimento; seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil o trecho das notas

taquigráficas da 1ª Reunião Ordinária desta Comissão, realizada em 6/3/2013, que

contém  o  relato  de  Valmir  da  Costa  Pereira  sobre  supostas  ameaças  sofridas  a

mando de Joaquim Neres Xavier Dias e sobre questões controversas envolvendo a

posse e a propriedade de terras; seja encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de

Salinas o trecho das notas taquigráficas da 1ª Reunião Ordinária desta Comissão,

que contém o relato de Valmir da Costa Pereira sobre supostas ameaças sofridas a

mando de Joaquim Neres Xavier Dias e sobre questões controversas envolvendo a

posse  e  a  propriedade  de  terras;  seja  formulada  manifestação  de  pesar  pelo

falecimento do Sr. Rodrigo Neto, importante ícone do jornalismo investigativo no Vale

do Aço; sejam encaminhados ao Ministério Público da Comarca de Salinas o trecho

das notas taquigráficas da 1ª Reunião Ordinária desta Comissão, que contém o relato

do Sr.  Valmir  da Costa Pereira,  e pedido de providências para solucionar o litígio

verificado entre as partes nos autos dos Processos nºs 057009022728-3, referente à

ação  de  reintegração/manutenção  de  posse,  e  057011002899-2,  em  razão  das

ameaças sofridas pelo Sr. Valmir; seja realizado debate público desta Comissão sobre

a Proposta de Emenda à Constituição Federal nº 37, que pretende limitar o poder de

investigação do Ministério Público e de outros órgãos públicos; seja encaminhado à

Corregedoria  da  Polícia  Militar,  ao  Comandante  da  11ª  Região  da  PMMG  e  ao

Comandante-Geral  da  PMMG  cópias  dos  vídeos  com  denúncias  de  supostas

agressões praticadas pelo Cb. PM Wallace Silva Barbosa, lotado no Município de

Fruta do Leite, bem como o trecho das notas taquigráficas da reunião da Comissão

de  Direitos  Humanos  realizada  em  8/11/2012,  em  que  Laci  Neri  da  Silva  faz

denúncias  de  agressões  praticadas  por  esse  policial  militar,  para  adoção  das
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providências  cabíveis,  observando-se  o  disposto  no  art.  5º,  LV,  da  Constituição

Federal; Sargento Rodrigues (3) em que solicita seja encaminhado ao Corregedor-

Geral  da  Polícia  Civil  pedido  de  informações  sobre  o  processo  administrativo

instaurado  contra  Allan  Cezar  Ribeiro  e  David  Thiago  dos  Santos,  policiais  civis

acusados da prática de homicídio contra o Sgt. PM Rafael Augusto Reis de Resende,

ocorrido em Esmeraldas em 15/1/2012; seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil

pedido  de  informações  sobre  a  eventual  aplicação  da  medida  de  suspensão  do

exercício do cargo de Allan Cezar Ribeiro e David Thiago dos Santos, policiais civis

acusados da prática de homicídio contra o Sgt. PM Rafael Augusto Reis de Resende,

ocorrido em Esmeraldas em 15/1/2012, ressaltando-se que os referidos policiais civis

respondem  a  processo  criminal  perante  o  Tribunal  do  Júri  da  Comarca  de

Esmeraldas; seja encaminhado à mãe do Sgt. PM Rafael Augusto Reis de Resende,

vítima de homicídio ocorrido em Esmeraldas em 15/1/2012, ofício informando que os

policiais civis acusados de serem os autores do delito foram denunciados perante o

Tribunal do Júri da Comarca de Esmeraldas, através do Processo nº 0241.12.000460-

1; Rogério Correia em que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão

para  debater  os  impactos sociais  e  a  violação  de  direitos  humanos -  ameaças  e

espancamento  -  devido  a  atividade  de  mineração  no  Estado  de  Minas  Gerais;

Sargento Rodrigues e Rogério Correia (2) em que solicitam sejam encaminhados ao

Ministério Público da Comarca de Barbacena e à Procuradoria-Geral de Justiça do

Estado  pedido  de  informações  sobre  as  providências  tomadas  relativamente  às

denúncias apresentadas a Rodrigo Caldeira Grava Brazil, Promotor de Justiça local,

por  Luciano  Avlis  Marioley,  Agente  Penitenciário,  a  respeito  de  irregularidades,

violências e outras violações de direitos fundamentais no presídio de Barbacena; seja

encaminhado à  Subsecretaria  de Assuntos Prisionais  da  Secretaria  de Estado de

Defesa Social pedido de informações sobre os motivos que justificaram a demissão

de Luciano Avlis Marioley, Agente Penitenciário lotado no presídio de Barbacena até

4/12/2012,  bem  como  se  a  referida  demissão  estaria  relacionada  à  denúncia,

encaminhada  pelo  citado  profissional  ao  Ministério  Público  da  Comarca  de

Barbacena,  sobre  irregularidades  e  violações  de  direitos  fundamentais  no  citado

presídio; Cabo Júlio em que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão
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para discutir suposta violação de domicílio, invasão de privacidade e da vida íntima

da Sra.  Valdinéia  Lúcia  de  Miranda,  esposa do Cb PM Robson Nazareno Souza

Onofre, da 1ª Companhia Independente de Cães da Polícia Militar, sob alegação de

fiscalização do militar, que se encontrava dispensado por problemas de saúde e em

repouso  domiciliar.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de março de 2013.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.792/2012

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria  do  Deputado  Antonio  Lerin,  o  projeto  de  lei  em epígrafe visa  dar  a

denominação  de  Escola  Estadual  Professora  Maria  Emília  da  Rocha  ao  Centro

Estadual de Educação Continuada - Cesec - do Município de Uberaba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.792/2012 pretende dar a denominação de Escola Estadual

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

Cesec - situado no Município de Uberaba.

A  educadora  Maria  Emília  da  Rocha,  natural  do  Município  de  Conquista,  foi

professora e pedagoga, dedicando sua vida à orientação de diversas gerações de

conquistenses.

Numa  época  em  que  os  meios  de  transporte  eram  escassos,  colaborou  no

translado de alunos do povoado em que residia para as escolas do Município de

Conquista, em veículo de sua família.
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Em  1993,  mudou-se  para  Uberaba  e  foi  lotada  como  professora  na  atual

Superintendência Regional  de Ensino -  SRE - de Uberaba -,  onde também atuou

como analista educacional.  Em 2001, ocupou o cargo de Supervisora Regional da

Divisão de Atendimento Escolar e, nessa função, foi responsável pelo processo de

criação do Cesec desse Município, unidade escolar que dá oportunidade aos jovens e

adultos que não tiveram acesso à escola de concluírem os ensinos fundamental e

médio.

Em 2003, foi transferida para o Cesec do Bairro Santa Maria, onde atuou por cinco

anos no cargo de Supervisora Pedagógica, com sua habitual dedicação ao trabalho,

tendo como prioridade a evolução do ser humano e a construção de uma sociedade

mais justa e igualitária.

Isso  posto,  consideramos  meritória  a  homenagem  que  se  pretende  fazer  à

professora Maria Emília da Rocha, denominando a mencionada unidade escolar com

seu nome.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.792/2012, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.015/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação na Trilha da Música - ATM -,

com sede no Município de Araguari.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.015/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação
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na Trilha da Música - ATM -, com sede no Município de Araguari, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo desenvolver projetos nas

áreas social, cultural, artística, esportiva, ambiental e de saúde.

Na consecução desse propósito, a instituição propaga valores universais como ética

e  cidadania;  promove  a  cultura  por  meio  da  valorização  do  ser  humano  e  do

patrimônio histórico e artístico; realiza programas na área de saúde; organiza cursos,

seminários  e  palestras,  para  capacitação  de  seus  atendidos;  orienta  sobre  a

preservação  do  meio  ambiente  e  o  desenvolvimento  sustentável;  incentiva  o

voluntariado.

Tendo em vista o relevante trabalho social  desenvolvido pela ATM em favor dos

menos favorecidos de Araguari, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.015/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Neilando Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.511/2012

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria  do  Deputado Inácio  Franco,  o projeto  de  lei  em epígrafe  visa  a dar

denominação ao trecho da Rodovia MG-423 que liga o Município de Papagaios ao

entroncamento da BR-352, no Município de Pitangui.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.511/2012 tem como finalidade dar a denominação de Hebe

Maria  Reis  ao trecho da Rodovia  MG-423 que liga  o Município  de  Papagaios  ao

entroncamento da BR-352, no Município de Pitangui.
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É importante ressaltar que a homenageada, natural de Papagaios, desempenhou

um importante papel para o desenvolvimento dessa sociedade.

Iniciou  sua  vida  profissional  como  professora,  educando  e  contribuindo  para  o

crescimento  de  inúmeras  crianças.  Suas  atividades  voluntárias  em  prol  da

comunidade também tiveram um importante papel para a manutenção de entidades

como o Asilo Selma Maria Reis, a Apae de Papagaios e outras.

Por essas razões, consideramos justa a homenagem que se lhe pretende fazer ao

denominar o referido trecho com seu nome.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.511/2012, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Gustavo Valadares, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.639/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Duílio  de Castro,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Cultural e Comunitária

de Papagaio - ABCC -, com sede no Município de Papagaio.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.639/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Cultural e Comunitária de Papagaio - ABCC -, com sede no Município de

Papagaio,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como

escopo  o  desenvolvimento  econômico  e  social  das  famílias  carentes  da  referida

localidade.

Com esse propósito, a instituição combate a fome e a pobreza; luta por moradia

digna; desenvolve atividades culturais, esportivas, recreativas e de lazer; zela pela
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proteção,  pelo amparo  e  pelo  atendimento  de  crianças e idosos carentes;  realiza

cursos  de  alfabetização  e  profissionalizantes  para  integrar  jovens  e  adultos  no

mercado  de trabalho;  proporciona assistência  médica,  odontológica  e  psicológica;

organiza campanhas de distribuição de agasalhos; executa serviços de radiodifusão;

orienta sobre a preservação do meio ambiente.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação

Beneficente Cultural  e  Comunitária  de  Papagaio  em favor  dos menos favorecidos

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

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.639/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Neilando Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.643/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Tadeu Martins Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Apoio Javé Nessi, com sede no

Município de Montes Claros.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.643/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Apoio Javé Nessi, com sede no Município de Montes Claros, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo o aprimoramento humano

por  meio  de  estudos  dos  valores  e  responsabilidades  necessários  em  uma

convivência social.

Com esse propósito, a instituição desenvolve atividades com adolescentes, jovens,
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adultos e seus familiares voltadas à prevenção e ao tratamento de dependentes de

substâncias psicoativas, buscando melhorar sua qualidade de vida e propiciar  sua

reinserção na comunidade.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pela Associação de Apoio

Javé Nessi no Município de Montes Claros, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.643/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.645/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a entidade Projeto Solidário de Formação

Humana, com sede no Município de Contagem.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.645/2012 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Projeto  Solidário  de  Formação  Humana,  com  sede  no  Município  de  Contagem,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a

prestação de assistência social voltada ao atendimento de crianças, adolescentes,

idosos e pessoas com deficiência.

Com esse propósito, a instituição combate a fome e a pobreza, luta por moradia

digna, desenvolve atividades culturais e esportivas, defende os direitos humanos e

realiza cursos de alfabetização e profissionalizantes, visando à inserção de jovens e

adultos  no mercado de trabalho.  Além disso,  distribui  medicamentos e agasalhos,



925
____________________________________________________________________________

orienta  sobre  a  preservação  do  meio  ambiente,  zela  pela  proteção  da  saúde  da

família, da maternidade, da infância e da velhice, incentiva o aleitamento materno e

promove  campanhas  de  prevenção  a  drogas  e  doenças  transmissíveis  ou

infectocontagiosas.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  em  Contagem  pela

entidade Projeto Solidário de Formação Humana, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.645/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Neilando Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.648/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Fabiano Tolentino, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Amparo, Apoio e Inclusão aos

Trabalhadores, com sede no Município de Divinópolis.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.648/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de  Amparo,  Apoio  e  Inclusão  aos  Trabalhadores,  com  sede  no  Município  de

Divinópolis,  pessoa jurídica  de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem como

escopo a qualificação social e profissional do trabalhador.

Com  esse  propósito,  a  instituição  desenvolve  projetos  de  formação  social  e

profissional voltados para pessoas de baixa renda, em situação de vulnerabilidade ou

risco social, visando à sua inclusão no mercado de trabalho e à geração de renda,

promove a educação e a qualificação profissional de adolescentes e jovens e cuida
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da habilitação e da reabilitação de pessoas com deficiência. Além disso, combate a

fome e a pobreza, zela pela proteção da família, da maternidade, da infância e da

velhice,  luta pela efetivação dos direitos  à saúde,  à alimentação,  à educação,  ao

esporte, ao lazer, à cultura e à dignidade e orienta sobre educação ambiental.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  em  Divinópolis  pela

Associação de Amparo, Apoio e Inclusão aos Trabalhadores, consideramos meritória

a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.648/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Neilando Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.698/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento

Rural de Freire Cardoso, com sede no Município de Coronel Murta.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.698/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária de Desenvolvimento Rural de Freire Cardoso, com sede no Município de

Coronel Murta. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que

tem  como  escopo  a  defesa  dos  direitos  e  interesses  dos  moradores  daquela

localidade.

A instituição fomenta a realização de obras e melhorias na comunidade, nas áreas

de eletrificação, abastecimento de água e telefonia; incentiva o convívio entre seus

habitantes  e  a  melhoria  de  suas  condições  de  vida;  presta  assistência  social,
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conscientizando a comunidade de suas potencialidades na solução dos problemas;

zela pela proteção da saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice, por

meio  do  incentivo  ao  aleitamento  materno,  da  distribuição  de  remédios  e  da

prevenção  de  doenças  transmissíveis  e  infectocontagiosas;  combate  a  fome e  a

pobreza com a distribuição de alimentos e agasalhos  e o incentivo ao plantio  de

árvores frutíferas e hortas comunitárias.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.698/2013 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Neilando Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.727/2013

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  dos  Moradores  do  Cocais,

Bertoldos e Timirim, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.727/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Cultural dos Moradores do Cocais, Bertoldos e Timirim, com sede no Município de

Coronel Fabriciano, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como escopo a defesa dos interesses e direitos dos moradores dessa localidades.

Com esse propósito, a instituição fomenta a cultura e a preservação do patrimônio

histórico e cultural da região; zela pela proteção da saúde da família, da maternidade,

da  infância  e  da  velhice;  realiza  campanhas  de  prevenção  contra  doenças
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contagiosas e drogas; combate a fome e a pobreza; distribui medicamentos, cestas

básicas,  roupas  e  cobertores;  luta  pela  melhoria  das  condições  de vida  de  seus

associados; presta assistência social.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pela referida entidade em

defesa  da  população  em  situação  de  vulnerabilidade  de  Coronel  Fabriciano,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.727/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Elismar Prado, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE MARÇO DE 2013

ATA

ATA DA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 19/3/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagens nºs 386, 387, 388, 389 e 390/2013 (encaminhando a

Indicação  nº  74/2013,  os  Projetos  de  Lei  nºs  3.874,  3.875,  3.876  e  3.877/2013,

respectivamente),  do  Governador  do  Estado  -  Ofícios  nºs  10  e  11/2013

(encaminhando  os  Projetos  de  Lei  nºs  3.878  e  3.879/2013,  respectivamente),  do

Presidente do Tribunal de Justiça - Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 3.880 a 3.886/2013 - Projetos de

Resolução  nºs  3.887  a  3.892/2013  -  Requerimentos  nºs  4.389  a  4.423/2013  -

Requerimentos  dos  Deputados  Sebastião  Costa e  Doutor  Wilson  Batista  -

Proposições  não  Recebidas:  Requerimento  do  Deputado  Ivair  Nogueira  -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte, de Meio Ambiente e de

Turismo e dos Deputados Sávio Souza Cruz,  Celinho do Sinttrocel  e Lafayette de

Andrada - Questões de ordem - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 2ª

Parte (Ordem do Dia):  1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -

Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de

Requerimentos:  Requerimentos  dos  Deputados  Sebastião  Costa  e  Doutor  Wilson

Batista; deferimento - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Ana Maria

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

Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Carlos

Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva

- Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar

Prado - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo
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Perrella - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

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

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

Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pinduca  Ferreira  -  Rogério

Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  14h9min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário "ad hoc", procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  A  Deputada  Rosângela  Reis,  1ª-Secretária  "ad  hoc",  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 386/2013*

Belo Horizonte, 18 de março de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

submeto à apreciação dessa Egrégia Assembleia Legislativa o nome de Zuleika Stela

Chiacchio  Torquetti  para  o  cargo  de  Presidente  da  Fundação  Estadual  de  Meio

Ambiente - FEAM.

A referida Fundação tem por finalidade executar a política de proteção, conservação

e melhoria da qualidade ambiental, no que concerne à gestão do ar, do solo e dos

resíduos  sólidos,  bem  como  de  prevenção  e  de  correção  da  poluição  ou  da
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degradação  ambiental  provocada  pelas  atividades  industriais,  minerárias  e  de

infraestrutura; promover e realizar ações, projetos e programas de pesquisa para o

desenvolvimento de tecnologias ambientais; e apoiar tecnicamente as instituições do

Sistema  Estadual  de  Meio  Ambiente  e  Recursos  Hídricos  -  SISEMA,  visando  à

preservação e à melhoria da qualidade ambiental no Estado.

A indicada possui qualificação acadêmica e profissional com atuação relevante em

instituições públicas preenchendo, assim, todos os requisitos para ocupar o cargo de

Presidente da FEAM.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 74/2013

Indicação  do  nome  da  Sra.  Zuleika  Stela  Chiacchio  Torquetti  para  o  cargo  de

Presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente - Feam.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 387/2013*

Belo Horizonte, 18 de março de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

Projeto  de  lei  que  dispõe  sobre  o  processo  de  designação,  a  avaliação  de

desempenho específica e o prêmio de produtividade de Vigilância em Saúde das

autoridades sanitárias de Vigilância em Saúde no âmbito da Secretaria de Estado de

Saúde de Minas Gerais e altera a Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005.

Com a integração das vigilâncias sanitária, epidemiológica, ambiental e da saúde

do trabalhador,  nas três esferas de governo, o presente Projeto visa a adequar a

norma  estadual  à  legislação  federal  em  vigor,  fazendo  com  que  as  autoridades

sanitárias  das  áreas  de  vigilância  supracitadas  possam  ser  identificadas  como

autoridades sanitárias da área de Vigilância em Saúde.

O Projeto  traz,  ainda,  a alteração da Lei  nº  15.474,  de  28  de janeiro de  2005,

buscando  a  sua  adequação  no  que  se  refere  à  designação  de  servidores  como
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autoridades sanitárias  para  o  exercício das  atividades  em  qualquer  das  áreas da

Vigilância em Saúde e à  instituição do Prêmio de Produtividade de Vigilância em

Saúde.

Objetivando  maior  elucidação  da  matéria,  faço  anexar  a  esta  a  Exposição  de

Motivos a mim encaminhada pelo Secretário de Estado de Saúde.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos Apresentada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas

Gerais ao Projeto de Lei que Dispõe sobre as Autoridades Sanitárias de Vigilância em

Saúde no Âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, Especialmente

acerca  do  Processo  de  Designação,  Avaliação  de  Desempenho  Específica  e  do

Prêmio de Produtividade de Vigilância em Saúde

Belo Horizonte, 14 de novembro de 2012.

Em cumprimento ao inciso I do § 4º do art. 29 do Decreto 45.786/2011, apresenta-

se a exposição de motivos da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais ao

Projeto de Lei que dispõe sobre as Autoridades Sanitárias de Vigilância em Saúde no

âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.

A edição da Lei que dispõe sobre as autoridades sanitárias de Vigilância em Saúde

no âmbito da Secretaria  de Estado de Saúde de Minas Gerais,  especialmente os

acerca do processo de designação, avaliação de desempenho específica e do prêmio

de produtividade de Vigilância em Saúde se justifica pela necessidade de tratar da

matéria em Lei específica, desmembrando-a do Projeto de Lei que institui  o  novo

Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.

Inicialmente,  cumpre-nos  informar  que  no  fim  do  ano  de  2011  a  SESMG

encaminhou à SEPLAG uma minuta para instituir o novo Código de Saúde e revogar

o Código atual, que englobava a matéria tratada neste Projeto de Lei.

Contudo, em virtude de se tratar de matéria específica, bem como considerando o

entendimento conjunto da Secretaria de Estado de Saúde e da Assessoria Técnico-

Legislativa da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais de MG,
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verificou-se  a  necessidade  de  desmembrar  os  Projetos  de  Lei  e  tratar  das

Autoridades Sanitária de Vigilância em Saúde em Lei específica.

A lei dispõe sobre as autoridades sanitárias de Vigilância em Saúde no âmbito da

Secretaria  de  Estado  de  Minas  Gerais,  especialmente  acerca  do  processo  de

designação, avaliação de desempenho específica e do prêmio de produtividade de

Vigilância em Saúde.

Propõe-se que somente servidores públicos efetivos possam participar da seleção

para o cargo de autoridade sanitária e somente os aprovados nesta seleção farão jus

ao Prêmio de Produtividade.

Ademais,  com a edição da Portaria  do Ministério  da Saúde nº  3252/2009 e do

Decreto nº 7508/2011, todas as ações segregadas de Vigilância passaram a integrar

ações  de  Vigilância  em  Saúde:  Promoção  da  Saúde,  Vigilância  da  Situação  de

Saúde,  Vigilância  Sanitária,  Vigilância  Epidemiológica,  Vigilância  da  Saúde  do

Trabalhador e Vigilância Ambiental.

A fim  de  adequar  a  norma  estadual  à  federal,  propomos  que  as  autoridades

sanitárias  das  áreas  de  vigilâncias  passem  a  ser  identificadas  como  autoridades

sanitárias da área de Vigilância em Saúde.

Nos  termos dos incisos II  e  III  do § 2º  do  Decreto Estadual  nº  45.015/2009,  a

designação de  servidor  para  o  exercício  das  funções  de autoridade sanitária  fica

limitada a 300 (trezentas) vagas para vigilância sanitária e 164 (cento e sessenta e

quatro) vagas para vigilância epidemiológica e ambiental. Desta forma, considerando

o  novo  modelo  de  Vigilância,  temos  464  autoridades  sanitárias  de  vigilância  em

saúde.

Seguindo a mesma lógica, faz-se necessário adequar os Prêmios de Produtividade

dispostos no § 1º, “caput” do art. 15 da Lei 15.474/2005, Prêmios de Produtividade de

Vigilância  Sanitária  e  Prêmio  de  Produtividade  de  Vigilância  Epidemiológica  e

Ambiental no Prêmio de Produtividade disposto no art. 4º do presente Projeto de Lei:

Prêmio de Produtividade de Vigilância em Saúde.

Ressalta-se que a lógica dos Prêmios permanece a mesma, ou seja, o Prêmio de

Produtividade  de  Vigilância  em  Saúde  será  custeado  com  recursos  oriundos  de

transferências federais específicas, conforme regulamento.
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Nos termos da alínea “b” do inciso II do § 4º do art. 29 do Decreto nº 45.786/2011,

considerando que não há necessidade de maiores esclarecimentos, entende-se que

fica dispensada a apresentação da nota explicativa da proposição.

Considerando  as  justificativas  apresentadas  e  os  objetivos  almejados  com  a

instituição do novo Código de Saúde no Estado de Minas Gerais,  apresenta-se a

minuta do Projeto de Lei para as devidas providências.

Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais.

PROJETO DE LEI Nº 3.874/2013

Dispõe sobre o processo de designação, a avaliação de desempenho específica e o

prêmio  de  produtividade  de  Vigilância  em  Saúde  das  autoridades  sanitárias  de

Vigilância em Saúde no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e

altera a Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005.

Art. 1º - Os servidores designados como autoridade sanitária da área de Vigilância

Sanitária ou da área de Vigilância Epidemiológica e Ambiental, nos termos da Lei nº

15.474,  de  28  de  janeiro  de  2005,  passam  a  ser  identificados  como autoridades

sanitárias da área de Vigilância em Saúde.

Parágrafo único - A Vigilância em Saúde tem como objetivo a análise permanente

da situação de saúde da população, articulando-se em um conjunto de ações que se

destinam a controlar determinantes, riscos e danos à saúde de populações que vivem

em determinados territórios, garantindo a integralidade da atenção, o que inclui tanto

a abordagem individual como coletiva dos problemas de saúde.

Art.  2º  -  O art.  13  da  Lei  nº  15.474,  de  2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 13 - A designação de servidor como autoridade sanitária para o exercício das

atividades em qualquer das áreas da Vigilância em Saúde observará o disposto nesta

lei  e  destina-se  exclusivamente  aos  seguintes  servidores  lotados  ou  formalmente

cedidos à Secretaria de Estado de Saúde:

I - ao ocupante do cargo de provimento efetivo ou detentor de função pública a que

se refere o art.  4º da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990, lotado em órgão ou

entidade integrante do Sistema Estadual de Gestão da Saúde, a que se refere a Lei

nº 15.462, de 13 janeiro de 2005, que institui as carreiras do grupo de Atividades de
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Saúde do Poder Executivo; e

II - ao ocupante de cargo de provimento efetivo ou detentor de função pública a que

se refere o art. 4º da Lei nº 10.254, de 1990, lotado em órgão ou entidade municipal,

estadual ou federal integrante do SUS.

§ 1º - A designação de servidor prevista no “caput” será regulamentada em decreto,

observadas as seguintes diretrizes:

I - delimitação do número de vagas para cada atividade específica, observados os

limites previstos nesta lei;

II  -  garantia  de  prerrogativas  que  assegurem  o  pleno  exercício  da  autoridade

sanitária pelo servidor designado;

III  -  garantia  de  exercício  independente  e  autônomo  da  atividade,  incluindo  a

inamovibilidade do servidor até a emissão de parecer sobre o caso em análise; e

IV - atendimento dos seguintes requisitos:

a) processo de seleção interna;

b) tempo mínimo de efetivo exercício no serviço público;

c) habilitação com qualificação específica;

d) habilitação em nível superior de escolaridade;

e) o servidor não pode ser proprietário, administrador, quotista, sócio, dirigente ou

empregado de empresa ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens

ao SUS; e

f)  proibição  de  que  servidor  designado  como  autoridade  sanitária  na  área  de

auditoria  assistencial  exerça  a  função  em  empresa  ou  instituição  prestadora  de

serviço ou fornecedora de bens ao SUS na qual seja empregado.

§ 2º - A revogação da designação de servidor será regulamentada em decreto e

estará sujeita a:

I - comprovação de conduta incompatível com o exercício da função;

II - conflito de interesses do servidor designado e da Administração;

III - avaliação de desempenho individual insatisfatória, na forma do regulamento;

IV - pedido do servidor designado;

V - exoneração do servidor designado;

VI - fim do prazo ou revogação do ato de cessão do servidor à Secretaria de Estado
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de Saúde;

VII  -  uma avaliação  de  desempenho  específica  insatisfatória,  conforme  critérios

estabelecidos em resolução conjunta da  Secretaria  de  Estado de Planejamento e

Gestão e da Secretaria de Estado de Saúde.

§ 3º - A avaliação de desempenho individual específica para a função de autoridade

sanitária observará o disposto na Lei Complementar nº 71, de 30 de julho de 2003, e

em sua regulamentação.”.

Art.  3º  -  Fica  instituída  a  avaliação  de  desempenho  específica  para  o  servidor

designado  para  o  exercício  da  função  de  autoridade  sanitária  em  Vigilância  em

Saúde, com periodicidade de um ano, a ser regulamentada por meio de resolução

conjunta das Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão e de Saúde.

Art. 4º - O “caput” e os §§ 1º, 3º e 4º do art. 15 da Lei nº 15.474, de 2005, passam a

vigorar com a redação que se segue, ficando o artigo acrescido do seguinte § 5º:

“Art. 15 - Fica instituído o Prêmio de Produtividade de Vigilância em Saúde - PPVS -

destinado  aos  servidores  públicos  designados  como  autoridade  sanitária  para  o

exercício das atividades de Vigilância em Saúde.

§ 1º -  O PPVS será custeado com recursos oriundos de transferências federais

específicas, conforme regulamentação.

(...)

§ 3° - Os valores, a periodicidade e a forma de cálculo do PPVS serão definidos em

regulamento.

§  4°  -  O  PPVS  não  é  devido  em  caso  de  indisponibilidade  de  recursos  para

pagamento parcial ou integral.

§ 5º - Farão jus ao PPVS os servidores públicos integrantes do SUS, lotados ou

formalmente cedidos à Secretaria de Estado de Saúde e designados para o exercício

de atividades de Vigilância em Saúde, observada a sua competência legal, enquanto

permanecerem  exercendo  a  função  de  autoridade  sanitária,  bem  como  os

superintendentes e diretores da Subsecretaria de Vigilância e Proteção à Saúde.”.

Art.  5º  -  O art.  17  da  Lei  nº  15.474,  de  2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  17  -  A  percepção  do  PPVS  não  impede  a  percepção  do  prêmio  por
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produtividade previsto no art. 31 da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008.”.

Art.  6º  -  O art.  19  da  Lei  nº  15.474,  de  2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  19  -  O  PPVS  não  se  incorpora  à  remuneração  nem  aos  proventos  de

aposentadoria ou à pensão do servidor, não servindo de base de cálculo para outro

benefício ou vantagem nem para a contribuição à seguridade social.”.

Art.  7º - Ficam mantidas, até a edição de regulamentação, as designações e os

prêmios de produtividade das autoridades sanitárias autorizados em data anterior à

vigência desta lei.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 388/2013*

Belo Horizonte, 18 de março de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

deliberação dessa nobre Assembleia, o incluso projeto de lei que dá a denominação

“Centro Estadual de Educação Continuada Martinha de Oliveira Araújo” ao centro de

educação  continuada  de  ensino  fundamental  e  médio  situado  na  Avenida  Dom

Joaquim Silvério, nº 174, Bairro Praia, no Município de Rio Piracicaba.

Os motivos que fundamentam a propositura encontram-se justificados na Exposição

de Motivos a mim transmitida pela titular da Secretaria de Estado de Educação, texto

que faço anexar, por cópia, a esta Mensagem.

Expostas,  assim,  as  razões  de  minha  iniciativa,  renovo  a  Vossa  Excelência

protestos de elevada estima e consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

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

Estadual de Educação Continuada de Rio Piracicaba, de ensino fundamental (anos
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finais)  e  ensino  médio  situado  na  Av.  Dom  Joaquim  Silvério,  174,  Bairro  Praia,

Município de Rio Piracicaba.

Martinha de Oliveira Araújo, natural de Rio Piracicaba, ministrava aulas particulares

de diversas disciplinas, preparando alunos de segunda época e muitos candidatos a

concursos públicos.

Foi diretora do Grupo Escolar Conselheiro José Joaquim da Rocha e lecionou por

vários anos em escolas públicas e particulares.

Foi grande matemática e brilhante oradora, sendo sempre convidada a discursar ou

a escrever discursos.

A denominação, ora proposta, para o Centro Estadual de Educação Continuada de

Rio  Piracicaba,  de  ensino  fundamental  (anos  finais)  e  ensino  médio  demonstra  o

reconhecimento de toda a comunidade, constituindo justa homenagem à respeitada

Professora Martinha de Oliveira Araújo,  por suas diversas realizações em prol  da

educação  do  Município  de  Rio  Piracicaba  e  do  então  distrito,  à  época,  de  João

Monlevade.

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2013.

Maria Sueli de Oliveira Pires, Secretária Adjunta de Educação no exercício do cargo

de Secretário de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 3.875/2013

Dá  denominação  ao  Centro  Estadual  de  Educação  Continuada  de  ensino

fundamental e médio localizado no Município de Rio Piracicaba.

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

Oliveira Araújo o Centro Estadual de Educação Continuada de ensino fundamental e

médio situado na Avenida Dom Joaquim Silvério, nº 174, Bairro Praia, no Município

de Rio Piracicaba.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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“MENSAGEM Nº 389/2013*

Belo Horizonte, 18 de março de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

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

de Três Corações o imóvel que especifica.

Tal proposta visa doar ao Município de Três Corações, em atendimento a pedido

formulado pela Prefeitura Municipal,  o imóvel no qual funciona a Escola Municipal

Maria José Neto, em razão do interesse público local que a medida representa.

Cabe ressaltar que o imóvel foi adquirido pelo Estado de Minas Gerais por doação

feita pelo Município de Três Corações e que a Secretaria de Estado de Educação,

órgão ao qual o imóvel encontra-se vinculado, manifestou-se favorável à doação em

razão de não existirem projetos estaduais para a sua utilização.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.876/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Três Corações o imóvel que

especifica.

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

imóvel com área de 1.750,00m², registrado sob o nº R-1-8.029, à fl.  1, Livro 2, do

Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Três Corações.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Escola Municipal Maria José Coelho Neto.

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

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

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

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

estabelecido  no  art.  2º,  o  Município  de  Três  Corações  não  houver  procedido  ao

registro do imóvel.
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Art.  4º - O Município de Três Corações encaminhará à Secretaria  de Estado de

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

parágrafo único do art. 1º.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 390/2013*

Belo Horizonte, 18 de março de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

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

Município de Guarani o imóvel que especifica.

A  doação  prevista  na  proposta  acolhe  solicitação  da  Administração  daquele

Município, que objetiva, juntamente com a comunidade, desenvolver oficinas de corte

e costura, cursos de interesse dos moradores locais, atividades de esporte, cultura e

reuniões com associação de moradores.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Educação, órgão ao qual o imóvel

encontra-se  vinculado,  manifestou-se favorável  à  doação,  em razão dos aspectos

sociais que representa para a comunidade, da inexistência de projetos estaduais para

a sua utilização e da destinação pública que será dada ao imóvel.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.877/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guarani o imóvel que especifica.

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

com área de 2.128,00m² (dois mil cento e vinte e oito metros quadrados), situado na

região de Bom Sucesso, naquele Município, registrado sob o nº 5.831, à fls. 106 do

Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Guarani.
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Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a oferta de cursos,

oficinas  de  corte  e  costura,  atividades  de  esporte,  cultura  e  reuniões  com

associações.

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

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

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

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

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

imóvel.

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

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

parágrafo único do art 1º.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 10/2013*

Belo Horizonte, 15 de março de 2013.

Senhor Presidente:

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 66, inciso

IV, alínea “a”, e 104, inciso II, da Constituição do Estado de Minas Gerais, o anexo

projeto de lei que “Fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos

dos servidores do Poder Judiciário do Estado, relativa ao ano de 2013”.

A medida se faz necessária para dar cumprimento ao disposto no art. 37, inciso X,

da Constituição da República e na Lei estadual nº 18.909, de 31 de maio de 2010,

que “Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Poder Judiciário do Estado”.

Como Vossa Excelência poderá observar, o índice de reajuste proposto é de 5%

(cinco  por  cento),  adotando  como  referência  a  Lei  federal  nº  12.771,  de  28  de

dezembro  de  2012,  que  reajustou  o  subsídio  de  Ministro  do  Supremo  Tribunal

Federal, referido no inciso XV do art. 48 da Constituição Federal, para os exercícios
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de 2013, 2014 e 2015.

A despesa decorrente  da  aplicação desse índice  correrá  a  conta  do  orçamento

consignado ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça Militar, conforme previsto

na Lei Orçamentária nº 20.625, de 17 de janeiro de 2013.

Ao ensejo, apresento-lhe os meus protestos de estima e consideração.

Atenciosas saudações,

Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.878/2013

Fixa o percentual de revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do

Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativa ao ano de 2013.

Art.  1º - A partir  de 1º de maio de 2013, o valor  do padrão PJ-01 da Tabela de

Escalonamento Vertical de Vencimentos constante do item “b” do Anexo X da Lei nº

13.467, de 12 de janeiro de 2000, fica reajustado em 5% (cinco por cento), passando

a ser de R$956,06 (novecentos e cinquenta e seis reais e seis centavos), nos termos

do art. 37, inciso X, da Constituição da República e do art. 1º da Lei nº 18.909, de 31

de maio de 2010.

Parágrafo único - O disposto nesta lei não se aplica:

I - ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º

e 17 do art. 40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no § 8º

do mesmo artigo;

II - ao servidor de que trata o art. 9º da Lei Complementar Estadual nº 100, de 5 de

novembro de 2007.

Art.  2º  -  As  despesas  resultantes  da  aplicação  desta  Lei  correrão  à  conta  das

dotações orçamentárias consignadas ao Poder Judiciário do Estado.

Art. 3º - A implementação do disposto nesta Lei observará o previsto no art. 169 da

Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar Federal nº

101, de 4 de maio de 2000.

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

JUSTIFICAÇÃO

Propõe este projeto de lei a fixação do percentual de revisão anual dos vencimentos

e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado, relativa ao ano de 2013.
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O objetivo  da  proposta  é dar  cumprimento  ao disposto  no  art.  37,  inciso  X,  da

Constituição da República, e na Lei Estadual nº 18.909, de 31 de maio de 2010, que

“Dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder

Judiciário do Estado”.

O art. 1º do projeto fixa o índice de revisão geral, para o ano de 2013, em 5% (cinco

por cento), adotando como referência a Lei federal nº 12.771, de 28 de dezembro de

2012, que reajustou o subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, referido no

inciso XV do art.  48 da Constituição Federal,  para os exercícios de 2013, 2014 e

2015.

Em  razão  da  aplicação  desse  índice,  o  valor  do  padrão  PJ-01  da  Tabela  de

Escalonamento Vertical de Vencimentos, constante do item “b” do Anexo X da Lei nº

13.467, de 12 de janeiro de 2000, passa a ser de R$956,06 (novecentos e cinquenta

e seis reais e seis centavos).

O parágrafo único desse artigo excetua da revisão geral anual prevista no projeto

os servidores inativos cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º e

17 do art. 40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma prevista no § 8º

do mesmo artigo (aqueles que têm seus proventos calculados sem paridade com a

remuneração dos servidores ativos e reajustados pelas regras do Regime Geral de

Previdência Social (RGPS), nos termos da Lei 18.887, de 2004) e os servidores de

que trata o art. 9º da Lei Complementar Estadual nº 100, de 5 de novembro de 2007

(os não titulares  de  cargos  efetivos,  cujas  aposentadorias  e  pensões  também se

regem pelo RGPS).

A despesa decorrente  da  aplicação desse índice  correrá  a  conta  do  orçamento

consignado ao Tribunal de Justiça e ao Tribunal de Justiça Militar, conforme previsto

na Lei Orçamentária nº 20.625, de 17 de janeiro de 2013.”

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 11/2013*

Belo Horizonte, 15 de março de 2013.

Senhor Presidente:
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Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, nos termos dos arts. 66, inciso

IV, alínea “b”, e 104, inciso II, da Constituição do Estado de Minas Gerais, o anexo

projeto de lei destinado a criar cargos no quadro de pessoal da Justiça de Primeira e

de Segunda Instância do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Como Vossa Excelência poderá observar, propõe-se a criação de 1200 (hum mil e

duzentos) cargos de provimento efetivo, no quadro de pessoal da Justiça de Primeira

Instância, como objetivo de dar continuidade ao “Plano de Instalação de Varas”, de

acordo com o Planejamento Estratégico do Tribunal de Justiça.

Propõe-se,  ainda,  a  criação  de  16  (dezesseis)  cargos  no  quadro  de  cargos  de

provimento  em  comissão,  destinados  a  melhorar  a  estrutura  administrativa  da

Superintendência Judiciária e da Secretaria da Corregedoria-Geral de Justiça.

A especialidade e a lotação dos cargos a que se refere este projeto de lei serão

estabelecidas pelo Tribunal de Justiça, mediante resolução, nos termos do art. 250 da

Lei Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001.

A despesa  decorrente  da  criação desses  cargos  correrá  a  conta  do  orçamento

consignado ao Tribunal de Justiça e o provimento ficará condicionado à existência de

recursos orçamentários e financeiros e ao cumprimento das condições estabelecidas

pela Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Ao ensejo, apresento-lhe os meus protestos de estima e consideração.

Atenciosas saudações,

Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente.

PROJETO DE LEI Nº 3.879/2013

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

Justiça de Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Art. 1º - Ficam criados no quadro de pessoal a que se refere o Anexo IV da Lei nº

13.467, de 12 de janeiro de 2000, os seguintes cargos:

I - cem de Oficial Judiciário;

II - um mil e cem de Oficial de Apoio Judicial.

§ 1º - O provimento dos cargos previstos neste artigo dar-se-á na classe inicial de

cada carreira.

§ 2º - O Tribunal de Justiça estabelecerá, mediante resolução, a especialidade e
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lotação  dos  cargos  previstos  neste  artigo,  na  forma  do  artigo  250  da  Lei

Complementar nº 59, de 18 de janeiro de 2001.

Art.  2º  -  Ficam  criados  no Quadro  de  Cargos  de Provimento  em  Comissão da

Secretaria do Tribunal de Justiça, a que se refere o Anexo II da Lei nº 16.645, de 5 de

janeiro de 2007:

I - um cargo de Diretor Executivo, PJ-85, de recrutamento limitado, código de grupo

TJ-DAS-01, código de cargo DE-L8;

II - um cargo de Assessor Jurídico da 3ª Vice-Presidência, PJ-85, de recrutamento

limitado, código de grupo TJ-DAS-01, código do cargo AG-L1;

III - um cargo de Assessor Técnico Especializado, PJ-85, de recrutamento amplo,

código de grupo TJ-DAS-01, código do cargo AI-A1;

IV - dois cargos de Assessor Jurídico II, PJ-77, de recrutamento limitado, código de

grupo TJ-DAS-04, código do cargo AJ-L31 e AJ-L32;

V - dois cargos de Assessor Técnico II, PJ-77, de recrutamento limitado, código de

grupo TJ-DAS-04, código de cargo AT-L16 e AT-L17;

VI - dois cargos de Gerente, PJ-77, de recrutamento limitado, código de grupo TJ-

DAS-05, código dos cargos GE-L43 e GE-L44;

VII - sete cargos de Coordenador de Área, PJ-69, de recrutamento limitado, código

de grupo TJ-CAI-01, código dos cargos CA-L89 a CA-L95.

§ 1º - Em decorrência do disposto no “caput” deste artigo, o item II.1 do Anexo II da

Lei nº 16.645, de 2007, passa a vigorar com as alterações constantes no Anexo desta

Lei.

§ 2º - O Tribunal de Justiça, no prazo de noventa dias contados da vigência desta

Lei, fará a lotação dos cargos de que trata este artigo, mediante resolução.

Art.  3º  -  Ficam  transformados  em  Assessor  Jurídico  II,  PJ-77,  de  recrutamento

limitado,  código  de grupo TJ-DAS-04,  código  dos  cargos  AJ-L33 a  AJ-L37,  cinco

cargos de Gerente,  PJ-77,  de recrutamento limitado, código de grupo TJ-DAS-05,

códigos dos cargos GE-L36, GE-L37, GE-L38, GE-L39 e GE-L40.

Art. 4º - O provimento dos cargos de que trata esta lei fica condicionado:

I - à existência de recursos orçamentários e financeiros; e

II - ao cumprimento das condições estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº
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101, de 4 de maio de 2000.

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

ANEXO

(a que se refere o § 1º do art. 2º da Lei nº ..., de ... de ... de 2012)

"ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Lei nº 16.645, de 5 de janeiro de 2007)

QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DA SECRETARIA DO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

II.1 - Grupo de Direção e Assessoramento Superior (TJ-DAS)

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

Assessoramento Superior foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 21.3.2013.

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

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

Assessoramento Intermediário foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 21.3.2013.

JUSTIFICAÇÃO

Art. 1º do anteprojeto de Lei

O art. 1º do presente anteprojeto de lei visa, precipuamente, à criação, nos quadros

de  pessoal  da  Justiça  de  Primeira  Instância,  de  cargos  que  assegurem  o

funcionamento  dos  serviços  indispensáveis  ao  desempenho  pleno  da  prestação

jurisdicional devida à população de nosso Estado.

A criação dos cargos de servidores de provimento efetivo é motivada, sobretudo,

pelo aumento na movimentação processual no 1º grau de jurisdição e consequente

acréscimo da carga de trabalho dos funcionários.

Note-se que,  segundo informações extraídas  do  Relatório  Justiça  em Números,

editado pelo Conselho Nacional de Justiça, relativo ao ano de 2011, evidencia-se a

defasagem  no  número  de  servidores  atuantes  no  Poder  Judiciário  mineiro,  se

comparada essa informação com outros Estados da Federação.

*  -  O quadro contendo o comparativo  do número  de comarcas instaladas e de

servidores efetivos de Minas Gerais em relação a outros Estados foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 21.3.2013.

(1) Fonte: Informações colhidas via telefônica pela SEPLAG-ASPLAG
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(2) Fonte: Relatório Justiça em Números - Ano-Base 2011 - CNJ

A proposta tem por referência estudos técnicos,  que estimam o provimento dos

cargos ao longo dos próximos 5 anos, conforme demonstram os quadros constantes

do Anexo I.

Pretende-se  que  sejam  providos,  por  ano,  aproximadamente  240  (duzentos  e

quarenta) cargos, conforme vier a ser estabelecido no planejamento estratégico do

Tribunal de Justiça e segundo efetiva implementação das condições orçamentárias,

ora estimadas.

Significa  dizer  que  os  cargos  criados  somente  serão  providos  se  efetivamente

implementadas  as  condições  orçamentárias  e  fiscais,  conforme  expressamente

consignado no art. 3º do projeto de lei.

Observe-se, ainda, que o valor a ser despendido com o provimento dos cargos de

que se trata poderá ser compensado com a redução do serviço extraordinário, de

forma a tornar menos oneroso para os cofres públicos o pagamento dos vencimentos

dos servidores efetivos que ocuparão os novos cargos.

Em 2012,  o Tribunal  de  Justiça do Estado de Minas Gerias  pagará,  a título de

serviço  extraordinário,  algo  próximo  de  10,7  milhões  de  reais.  Projetando  o

crescimento desses serviços em sobrejornada, segundo a necessidade da demanda

processual e a necessidade de novos servidores, em 2013 essa despesa se elevaria

a um patamar próximo de 15 milhões de reais, muito superior à previsão de 4 milhões

de reais, consolidada na proposta da Lei Orçamentária Anual para aquele exercício.

O vulto dessa despesa, vale observar, é outro indicador da necessidade premente

de se criar novos cargos de servidores para a Justiça de 1º grau, cujo quadro atual já

é reconhecidamente precário, frente à contínua elevação dos serviços judiciários.

A deficiência numérica desse quadro de servidores pode ser melhor aquilatada, se

for observada a evolução do número de processos distribuídos ao longo dos últimos

anos, como demonstrado no Anexo II desta justificação.

A última criação de cargos efetivos para a Justiça de Primeira Instância decorreu da

Lei 14.336, de 3 de julho de 2002.

Àquela época (ano de 2002),  registrava-se uma distribuição anual  de 1.367.977

processos e um acervo total de 2.040.928 processos.



948
____________________________________________________________________________

No ano de 2011, foram distribuídos 2.263.811 processos, registrando-se um acervo

total de 4.438.982 feitos ativos na 1ª instância.

Extrai-se, daí, a constatação de que os números de processos distribuídos e de

acervo praticamente dobraram, sem que houvesse a criação de novos cargos efetivos

de servidores.

Não obstante esse cenário de  descompasso entre a evolução da demanda e o

crescimento da estrutura judiciária,  há que se atentar para o quadro de limitações

econômicas, que motiva a apresentação deste projeto de lei referenciado apenas nos

estudos técnicos, de natureza orçamentária, conforme dito acima.

Assim,  a  criação  dos  cargos  ora  propostos,  destinar-se-á,  precipuamente,  ao

atendimento da programação de instalação de novas varas, já criadas em lei, bem

como ao atendimento de situações críticas,  identificadas pelo  Tribunal  de Justiça,

como,  por  exemplo,  as  varas  de  competência  para  execução  penal,  ou  para

processarem os feitos regidos pela Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da

Penha).

Cabe ainda anotar que a distribuição numérica dos cargos seguiu duas etapas.

Na  primeira,  atendendo  às  projeções  de  ordem  orçamentária,  concluiu-se  pela

possibilidade de se prover 1.200 cargos, ao longo dos próximos 5 anos.

Em seguida, esse quantitativo foi distribuído para as carreiras de Oficial de Apoio

Judicial e Oficial Judiciário (os cargos de Oficial Judiciário podem, por resolução do

Órgão  Especial  do  Tribunal  de  Justiça,  serem  alocados  para  a  especialidade  de

Oficial  de  Justiça  Avaliador,  Comissário  da  Infância  e  da  Juventude  ou  Oficial

Judiciário, a exemplo do que ocorre atualmente, na Resolução nº 405/2002 - Anexo

III),  no intuito  de assegurar  que os serviços de apoio mais  diretamente ligados à

tramitação processual, quais sejam, os serviços atinentes às secretarias de juízo e ao

cumprimento de mandados, sejam efetivamente incrementados.

Art. 2º do anteprojeto de Lei

Além dos cargos destinados à Justiça de primeiro grau, propõe-se também, no art.

2º, criar cargos no quadro de provimento em comissão da Secretaria do Tribunal de

Justiça.

Isso porque o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mediante a Resolução nº 638,
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de 2010, instituiu como componente de seu planejamento estratégico a missão de

garantir,  no  âmbito  de  sua  competência,  a  prestação  jurisdicional  com  qualidade,

eficiência e presteza, de forma a atender aos anseios da sociedade e constituir-se em

instrumento efetivo de justiça, equidade e promoção da paz social.

Para  tanto,  estabeleceu,  entre  outros,  os  objetivos  de  garantir  a  agilidade  e

qualidade nos trâmites judiciais e a infraestrutura tecnológica apropriada às atividades

judiciais, bem como reestruturar a tecnologia da informação do Tribunal e facilitar o

acesso à Justiça.

Para que seja possível  cumprir  essas determinações,  necessário se faz dotar  a

Superintendência  Judiciária  de  adequação,  com  foco  na  agilidade  e  nas  ações

definidas nos Planejamentos Estratégicos Nacional e do Tribunal de Justiça mineiro.

A principal finalidade da criação dos cargos de que trata o art. 2º do anteprojeto de

lei ora sugerido é possibilitar a reestruturação daquela Superintendência, para alinhá-

la  a  essas  estratégias  e  propiciar  o  atendimento  a  demandas  que  surgiram  em

decorrência das alterações promovidas na legislação processual, como exemplos a

repercussão geral e os recursos repetitivos.

Incorpora-se nesta proposta a criação de um cargo de Assessor Jurídico da 3ª Vice-

Presidência,  PJ-85 (inciso II  do art.  2º),  possibilitando que o Assessor Jurídico do

Primeiro Vice-Presidente, criado pela Lei nº 16.645, de 2007, e indevidamente lotado

no Gabinete da 3ª Vice-Presidência, por obra da Resolução nº 533, de 2007, possa

ser regularizado na estrutura do Tribunal.

Esclareça-se que a Primeira Vice-Presidência acumula consigo a Superintendência

Judiciária  e  a  análise  da  admissibilidade  de  recursos  interpostos  aos  tribunais

superiores,  referentes  à  metade  das  câmaras  cíveis  deste  Tribunal  e  do  Órgão

Especial. Ficará ainda mais sobrecarregada com o Núcleo de Repercussão Geral e

Recursos Repetitivos, NURER, cuja criação foi determinada pelo CNJ, na Resolução

nº 160,  de 19  de outubro  de 2012.  Registre-se que aquele  Conselho  fixa em 90

(noventa)  dias  o  prazo  para  que  o  Tribunal  organize  esse  núcleo  como unidade

permanente de suas estruturas administrativas. No caso do TJMG, propõe-se que,

para evitar repetição e paralelismo de estruturas e à semelhança do que foi regulado

pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em cujo seio, se devolveu o projeto do
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NURER, a coordenação deste seja desenvolvida pela Primeira Vice-Presidência.

O retorno do cargo de Assessor Jurídico da 1ª Vice-Presidência à SEJUD propiciará

a implantação do NURER, sem prejuízo das atividades afetas a essa assessoria.

Procura-se,  também,  nesse  projeto  de  lei,  resolver  pendência  decorrente  da

implantação da citada Lei nº 16.645, de 2007, regulamentada pela Resolução nº 533,

acima mencionada.

É que essa Lei  criou dezenove cargos de Assessor Jurídico II,  PJ-77,  os quais

seriam destinados à Assessoria Jurídica do Primeiro Vice-Presidente.

Ocorre que, posteriormente à sua edição, foi atribuída à Terceira Vice-Presidência

competência para processar recursos a tribunais superiores, oriundos de todas as

câmaras criminais e das cíveis instaladas na Unidade Raja Gabaglia.

Em decorrência, a Corte Superior, ao editar a citada Resolução nº 533, determinou

a formação de duas equipes distintas:  no 3º  GAVIP ficaram o cargo de Assessor

Jurídico da 1ª Vice-Presidência e mais doze cargos de Assessor Jurídico II; no 1º

GAVIP, oito cargos de Assessor Jurídico II.

Essa situação tem causado desconforto por diversas razões, com destaques para a

acefalia da Assessoria Jurídica do Primeiro Vice-Presidente e para o pequeno número

de assessores dela integrantes.

Diante dessas circunstâncias, propõe-se a criação de mais um cargo de Assessor

Jurídico II, PJ-77 (inciso IV), para completar vinte cargos dessa natureza destinados

às  duas  vice-presidências,  a  fim  de  possibilitar  a  formação  de  duas  equipes

integradas por dez assessores jurídicos.

Propõe-se, ainda, criar o cargo de Assessor Técnico Especializado, PJ-85 (inciso

III),  de recrutamento amplo. É que, com a implantação do Themis II, do processo

eletrônico  e  do  julgamento  virtual,  projetos  em  andamento  na  SEJUD,  torna-se

necessário criar  um setor  responsável  pelo planejamento e gestão tecnológica da

SEJUD, além de estabelecer a interface entre as áreas judiciária e de informática do

Tribunal,  visando  melhorias  nos  sistemas  informatizados  judiciais  do  Tribunal  de

Justiça  e  sua  padronização,  bem  como  apoiar  as  demandas  dos  gabinetes  de

Desembargador,  em  especial  quanto  à  formatação  e  revisão  dos  votos.  Em

contrapartida,  será  devolvido  o  cargo  de  Assessor  Técnico,  PJ-77,  cedido  pela
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Diretoria de Informática para atender à emergência do Núcleo.

Outra questão tormentosa na SEJUD relaciona-se com a interpretação de perícias,

atualização e conferência de cálculos judiciais. Por isso, a necessidade de criar um

setor  técnico  destinado a prestar  assistência aos desembargadores,  no  tocante  a

essa matéria. A solução viável para resolver essa questão consiste em agregar, a um

setor único, servidores com formação específica em diversas áreas do conhecimento.

Para coordenar esses trabalhos, propõe-se lotar no setor um dos cargos de Gerente,

PJ-77, de recrutamento limitado, de que trata o inciso VI do art. 2º do projeto.

Ao ocupante  do  segundo cargo de Gerente,  PJ-77 (inciso  VI),  será  atribuída  a

função de coordenar a uniformização da jurisprudência e a construção das súmulas,

propiciando a formação de uma identidade do Tribunal de Justiça mineiro.

Ainda para atender às necessidades administrativas da Superintendência Judiciária,

notadamente os setores de protocolo e de taquigrafia, propõe-se a criação de dois

cargos de Coordenador de Área. Tal se deve em razão de encontrar-se o Tribunal de

Justiça dividido em duas unidades, ou seja, Goiás e Raja Gabaglia.

Com o fito de melhorar a estrutura administrativa da Casa Corregedora, o Tribunal

de  Justiça  pretende  criar  uma  Diretoria  Executiva  junto  à  Corregedoria-Geral  de

Justiça,  que será responsável  pela  execução de todas as atividades correcionais,

tanto  no  âmbito  do  foro judicial  quanto  dos  serviços notariais  e  de registro.  Para

atender às necessidades dessa diretoria, propõe-se a criação de um cargo de Diretor

Executivo, PJ-85 (inciso I do art. 2º).

Além  disso,  considerando  a  extensão  do  Estado,  atualmente  dividido  em  seis

regiões para facilitar a fiscalização dos serviços judiciais junto às 296 comarcas em

funcionamento, propõe-se a transformação de cinco cargos de Gerente em Assessor

Jurídico II, ambos com padrão de vencimento PJ-77 (art. 3º), além da criação de um

cargo de Assessor Jurídico II, PJ-77 (inciso IV do art. 2º). Esses cargos formarão a

assessoria  jurídica  dos  seis  juízes  auxiliares  da  Corregedoria  responsáveis  por

aquelas seis regionais.

Há proposta também de criação de:

1)  dois  cargos  de  Assistente  Técnico  II,  PJ-77,  para  assessoramento  ao

Corregedor-Geral  de  Justiça  em  suas  atribuições  afetas  à  gestão  da  informação,
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planejamento e suporte à ação correcional (inciso V do art. 2º).

2)  cincos cargos de coordenador de área, PJ-69, a serem divididos da seguinte

forma: um para ser lotado nos serviços judiciais informatizados (GESCOM), que hoje

contemplam, entre outros, o Sistema de Movimentação processual (SISCOM) e os

sistema conveniados,  como  INFOJUD,  BACENJUD,  RENAJUD,  entre  outros;  um

para ser lotado nos serviços relativos às atividades disciplinares, para coordenar as

atividades  dos  servidores  responsáveis  pelas  sindicâncias  e  processos

administrativos  disciplinares  (GEDIS  -  Gerência  de  Informação  Correcional,

Processamento e Registros Disciplinares); um para ser lotado na GEFIS - Gerencia

de Fiscalização do Foro Judicial; e dois para serem lotados na GEINF - Gerencia de

Padronização e Gestão da Informação -, sendo um específico para cada uma das

áreas.

Em resumo, propõe-se criar, no Quadro de Cargos de Provimento em Comissão da

Secretaria do Tribunal de Justiça, a que se refere o Anexo II da Lei nº 16.645, de 5 de

janeiro de 2007, 16 (dezesseis) cargos comissionados, sendo um de recrutamento

amplo e quinze de recrutamento limitado, respeitado, portanto, o percentual definido

na Resolução nº 88 do CNJ. Esses cargos, como mencionado nas linhas anteriores,

serão lotados em unidades administrativas integrantes da Superintendência Judiciária

(SEJUD) e da Corregedoria-Geral de Justiça, a serem implementadas.

O custo anual dos cargos previstos no art. 2º do anteprojeto consta do Anexo III a

esta justificação.

A presente proposta condiciona-se a que, em seguida à sanção da lei, resolução do

Órgão Especial  regularize  as  estruturas  da  Primeira  e  Terceira  Vice-Presidências,

promovendo-se a lotação dos seis cargos criados, de acordo com a justificativa ora

apresentada.

ANEXO I

IMPACTO FINANCEIRO 2013 - PROPOSTA CRIAÇÃO DE CARGOS EM

SUBSTITUIÇÃO ÀS HORAS EXTRAS

* - O quadro contendo o impacto financeiro, em 2013, com a proposta de criação de

cargos em substituição às horas extras, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de

21.3.2013.
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IMPACTO FINANCEIRO 2014 - PROPOSTA CRIAÇÃO DE CARGOS EM

SUBSTITUIÇÃO ÀS HORAS EXTRAS

* - O quadro contendo o impacto financeiro, em 2014, com a proposta de criação de

cargos em substituição às horas extras, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de

21.3.2013.

IMPACTO FINANCEIRO 2015 - PROPOSTA CRIAÇÃO DE CARGOS EM

SUBSTITUIÇÃO ÀS HORAS EXTRAS

* - O quadro contendo o impacto financeiro, em 2015, com a proposta de criação de

cargos em substituição às horas extras foi publicado no “Diário do Legislativo”,  de

21.3.2013.

IMPACTO FINANCEIRO 2016 - PROPOSTA CRIAÇÃO DE CARGOS EM

SUBSTITUIÇÃO ÀS HORAS EXTRAS

* - O quadro contendo o impacto financeiro, em 2016, com a proposta de criação de

cargos em substituição às horas extras, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de

21.3.2013.

IMPACTO FINANCEIRO 2017 - PROPOSTA CRIAÇÃO DE CARGOS EM

SUBSTITUIÇÃO ÀS HORAS EXTRAS

* - O quadro contendo o impacto financeiro, em 2017, com a proposta de criação de

cargos em substituição às horas extras, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de

21.3.2013.

ANEXO II

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E QUALIDADE NA GESTÃO

INSTITUCIONAL

CENTRO DE INFORMAÇÕES PARA GESTÃO INSTITUCIONAL

FEITOS DISTRIBUÍDOS E ACERVO - 2000 A 2011

Fonte dos dados: Relatório de Movimentação Processual - ano 2011

(Excluídas as Execuções Criminais (cartas de guia) e de Medida na Justiça Comum

de 1ª Instância)

EVOLUÇÃO DO MOVIMENTO PROCESSUAL

JUSTIÇA COMUM 1ª INSTÂNCIA + JESP + TR
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* - O gráfico contendo a evolução do movimento processual da Justiça Comum de

1ª Instância foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 21.3.2013.

Taxa Tendencial de Crescimento Anual dos Processos Distribuídos e do Acervo (*)

Período - 2000 a 2011

Distribuídos Acervo

7,24 10,38

(*) pelo método da Regressão Logarítmica

ANEXO III

SÍNTESE DOS IMPACTOS ORÇAMENTÁRIOS - PROJETO ORIGINAL E EMENDA

FINAL

PROCESSO COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO JUDICIÁRIAS -

1.0000.12.1872-2/000

* -  O quadro contendo a síntese dos impactos orçamentários,  projeto original  e

emenda final, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 21.3.2013.

IMPACTO FINANCEIRO 2013 - PROPOSTA CRIAÇÃO DE CARGOS EM

SUBSTITUIÇÃO ÀS HORAS EXTRAS

* - O quadro contendo o impacto financeiro, em 2013, com a proposta de criação de

cargos em substituição às horas extras, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de

21.3.2013.

IMPACTO FINANCEIRO 2014 - PROPOSTA CRIAÇÃO DE CARGOS EM

SUBSTITUIÇÃO ÀS HORAS EXTRAS

* - O quadro contendo o impacto financeiro, em 2014, com a proposta de criação de

cargos em substituição às horas extras, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de

21.3.2013.

IMPACTO FINANCEIRO 2015 - PROPOSTA CRIAÇÃO DE CARGOS EM

SUBSTITUIÇÃO ÀS HORAS EXTRAS

* - O quadro contendo o impacto financeiro, em 2015, com a proposta de criação de

cargos em substituição às horas extras, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de

21.3.2013.

IMPACTO FINANCEIRO 2016 - PROPOSTA CRIAÇÃO DE CARGOS EM
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SUBSTITUIÇÃO ÀS HORAS EXTRAS

* - O quadro contendo o impacto financeiro, em 2016, com a proposta de criação de

cargos em substituição às horas extras, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de

21.3.2013.

IMPACTO FINANCEIRO 2017 - PROPOSTA CRIAÇÃO DE CARGOS EM

SUBSTITUIÇÃO ÀS HORAS EXTRAS

* - O quadro contendo o impacto financeiro, em 2017, com a proposta de criação de

cargos em substituição às horas extras, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de

21.3.2013.

IMPACTO FINANCEIRO 2013 - PROPOSTA CRIAÇÃO DE CARGOS - EMENDAS

APROVADAS

* - O quadro contendo o impacto financeiro, em 2013, com a proposta de criação de

cargos e emendas aprovadas, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 21.3.2013.

IMPACTO FINANCEIRO 2014 - PROPOSTA CRIAÇÃO DE CARGOS - EMENDAS

APROVADAS

* - O quadro contendo o impacto financeiro, em 2014, com a proposta de criação de

cargos e emendas aprovadas, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 21.3.2013.

IMPACTO FINANCEIRO 2015 - PROPOSTA CRIAÇÃO DE CARGOS - EMENDAS

APROVADAS

* - O quadro contendo o impacto financeiro, em 2015, com a proposta de criação de

cargos e emendas aprovadas, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 21.3.2013.

IMPACTO FINANCEIRO 2016 - PROPOSTA CRIAÇÃO DE CARGOS - EMENDAS

APROVADAS

* - O quadro contendo o impacto financeiro, em 2016, com a proposta de criação de

cargos e emendas aprovadas, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 21.3.2013.

IMPACTO FINANCEIRO 2017 - PROPOSTA CRIAÇÃO DE CARGOS - EMENDAS

APROVADAS

* - O quadro contendo o impacto financeiro, em 2017, com a proposta de criação de

cargos e emendas aprovadas, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 21.3.2013.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Da Sra.  Adriana Augusta de Moura  Souza,  Procuradora  do Trabalho,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.717/2012, da Comissão do Trabalho.

Do Sr. Antonio A. Caram Filho, Diretor-Geral da Agência Reguladora de Serviços de

Abastecimento  de  Água e de Esgotamento Sanitário  do  Estado de Minas Gerais,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.971/2012,  da Comissão de

Participação Popular.

Do Sr. Antônio Carlos Gonçalves, Presidente da Câmara Municipal de Caeté (2),

solicitando a intercessão desta Casa junto ao Comando-Geral da PMMG para que

seja firmado convênio com profissionais da área odontológica a fim de que atendam

os militares lotados no Município e para que Caeté seja beneficiado com a destinação

de uma unidade móvel dessa Polícia. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do Sr. Campos Machado, Deputado da Assembleia Legislativa do Estado de São

Paulo, encaminhando cópia da Proposta de Emenda à Constituição do Estado de São

Paulo nº 1/2013. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Jesus Moreno, Presidente da Câmara Municipal de Carandaí, encaminhando

cópia de representação aprovada por essa Câmara em que se solicita a esta Casa

apoio financeiro para as obras que menciona. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Jesus Moreno, Presidente da Câmara Municipal de Carandaí, encaminhando

cópia de representação aprovada por essa Câmara em que se solicita a esta Casa a

disponibilização  de  veículo  para  atendimento  às  comunidades  do  Campestre,  do

Moreira e dos Gerais. (- À Comissão do Trabalho.)

Do Sr. Jesus Moreno, Presidente da Câmara Municipal de Carandaí, encaminhando

cópia  de  representação  aprovada  por  essa  Câmara,  a  ser  encaminhada  ao

Presidente do Tribunal de Justiça, em que se solicita a nomeação urgente de um Juiz

de Direito para a Comarca de Carandaí. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Danilo de Castro, Secretário de Governo, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.106/2012, da Comissão de Participação Popular.

De D.  Walmor  Oliveira  de Azevedo,  Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte,
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encaminhando a publicação “Arquidiocese em Movimento: ações socioeducacionais,

políticas  e  culturais  da  Arquidiocese  de  Belo  Horizonte  2012”.  (-  À  Comissão  de

Cultura.)

Do Sr. Eder Alves Ribeiro, Coordenador do Procon da Câmara Municipal de Unaí,

solicitando  apoio  desta  Casa  junto  ao  governo  do  Estado  e  demais  órgãos

competentes para a criação da Delegacia de Defesa do Consumidor nesse Município.

(- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr. Luiz Fabricio Vieira Neto, Diretor de Políticas Penitenciárias do Ministério da

Justiça, encaminhando exemplares do livro “A Custódia e o Tratamento Psiquiátrico

no Brasil”. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (2),  prestando

informações relativas aos Projetos de Lei nºs 1.810, 1.815/2011 e 3.193/2012, em

atenção a pedido de diligência da Comissão de Justiça;  797/2011,  em atenção a

pedido  de  diligência  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira;  1.197/2011,  em

atenção a pedido de diligência da Comissão de Meio Ambiente; e 2.964/2012, em

atenção a pedido de diligência da Comissão de Política Agropecuária. (- Anexem-se

os ofícios e as notas técnicas aos respectivos projetos de lei.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (3)  ,  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  3.312/2012,  da  Comissão  de

Segurança Pública; 4.083 e 4.086/2012, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da CEF (2), informando a

liberação de recursos financeiros referentes a termos de compromisso firmados com

o Estado, por meio das Secretarias de Desenvolvimento Regional e de Transportes e

Obras Públicas. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Paulo  Domingos  de  Alecrim,  Secretário  Executivo  da  Associação  dos

Vereadores  dos  Vales  do  Mucuri,  Jequitinhonha  e  São  Mateus,  informando  a

composição da nova  diretoria  dessa  entidade  e  encaminhando  cópia  de  nota  de

repúdio,  aprovada por essa Associação, à Proposta de Emenda à Constituição nº

35/2012,  em  tramitação  no  Congresso  Nacional,  que  extingue  o  subsídio  dos

Vereadores.
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Da Sra.  Renata Vilhena, Secretária  de Planejamento (2),  prestando informações

relativas ao impacto financeiro do Projeto de Lei nº 3.688/2013 e do Projeto de Lei

Complementar nº 34/2013. (- Anexem-se aos respectivos projetos.)

Do Sr.  Ricardo Hernane Lacerda Gonçalves  de Oliveira,  Corregedor  Adjunto  do

Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais, prestando informações relativas ao

Requerimento nº 3.616/2012, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Vital do Rêgo, Senador, prestando informações relativas ao Requerimento nº

3.870/2012, da Comissão de Assuntos Municipais.

CARTÕES

Da  Sra.  Eliane  Parreiras,  Secretária  de  Cultura,  encaminhando  material  de

divulgação do programa Minas Território da Cultura. (- À Comissão de Cultura.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Presidência passa a receber proposições.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 3.880/2013

Declara de utilidade pública a Fundação Conviver para Ser, com sede no Município

de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Conviver Para Ser, com

sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 19 de março de 2013.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação: A entidade em apreço tem como objetivo ser uma instituição com a

finalidade  de  instalar  e  manter  estabelecimentos  de  educação,  cultura,  esporte  e

lazer,  bem  como  realizar  pesquisas  nos  domínios  da  ciência  pura  ou  aplicada,

promover  o aperfeiçoamento  e difundir  o  conhecimento  dos estudos e pesquisas,

entre outros.

Diante  da  importância  das  ações  realizadas  pela  Fundação  Conviver  para  Ser,

contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.881/2013

Declara de utilidade pública a Associação Clube das Mães de Santa Bárbara, com

sede no Município de Mateus Leme.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Clube das Mães de Santa

Bárbara, com sede no Município de Mateus Leme.

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

Sala das Reuniões, 19 de março de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação: A Associação Clube das Mães de Santa Bárbara, fundada em 21 de

fevereiro de 1990, é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem como finalidades a

proteção da saúde da família, da maternidade, da infância e da velhice; o combate à

desnutrição e à mortalidade infantil; o desenvolvimento de programa de orientação às

gestantes, de planejamento familiar, de prevenção do câncer e de doenças cardíacas

e de orientação para higiene bucal.

Além  disso,  a  entidade  atua  no  combate  à  pobreza  e  à  fome,  por  meio  da

distribuição de cestas básicas, leite, roupas e ferramentas para o trabalho, bem como

promove a habilitação e a reabilitação das pessoas com deficiência, oferecendo-lhes

oportunidades de trabalho de acordo com suas limitações.

A Associação Clube das Mães de Santa Bárbara procura ainda divulgar o esporte e

a  cultura,  através  de  palestras,  torneios  e  espetáculos  teatrais,  entre  outras

atividades, afigurando-se importante destacar que suas atividades são disponíveis a

todas as pessoas, sem discriminação de raça, cor, sexo ou religião.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI Nº 3.882/2013

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  adoção  de  pulseiras  de  identificação  em

crianças até doze anos em eventos públicos realizados em locais abertos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade do fornecimento gratuito de pulseiras

de  identificação  pela  Polícia  Militar  ou  Corpo de Bombeiros  do  Estado  de Minas

Gerais em todos os eventos públicos realizados em locais abertos e que venham a

concentrar, ainda que potencialmente, mais de cento e cinquenta pessoas.

Parágrafo único - As pulseiras de que trata o “caput” serão fornecidas a crianças e

jovens abaixo de doze anos, mediante simples solicitação e retirada pelos pais ou

responsáveis.

Art. 2º - A pulseira de identificação deverá ser dotada de sistema que impeça sua

reutilização,  ser  inviolável  e  não  transferível,  resistente  à  água,  não  tóxica  e

hipoalergênica, com sistema de fechamento seguro.

Art. 3º - A pulseira deverá conter as informações essenciais para a identificação dos

menores.

Parágrafo único - As informações essenciais para a identificação dos menores e os

procedimentos para a sua realização serão regulamentados pelo Poder Executivo.

Art. 4º - A pulseira de identificação deverá conter o logotipo da Polícia Militar ou do

Corpo de Bombeiros, com o uso de tecnologia que a impeça sua falsificação.

Art. 5º - A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros terão o prazo de seis  meses para

se adequarem ao cumprimento desta lei.

Art. 6º - A fiscalização do cumprimento desta lei é de responsabilidade dos órgãos

competentes.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de março de 2013.

Liza Prado 

Justificação: A aprovação deste projeto é de extrema importância, pois evitará a

perda  de  crianças  e  jovens  de  seus  pais  em  eventos  públicos  com  grande

concentração de pessoas em locais abertos, fato esse infelizmente recorrente, que,

com simples medidas, pode ser mitigado, como por meio da adoção de pulseiras de
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identificação das crianças.

Um dos maiores medos da maioria dos pais ao levar crianças para esse tipo de

eventos  públicos  com  grande  concentração  de  pessoas  em  locais  abertos  é  a

facilidade com que as  crianças  podem se distrair  brincando e  se perderem entre

tantas pessoas.

O projeto de lei  proposto é que a identificação fique mais fácil, pois na pulseira

deverão constar minimamente os seguintes dados: código de barra, nome da criança,

dos  pais  ou  responsáveis  que  estarão  presentes  no  local  do  evento,  endereço

completo, telefones de contato, bem como informações relevantes sobre a saúde de

criança.

O objetivo primordial é aumentar a segurança dos pais em relação a esse tipo de

evento,  além  de  prover  os  profissionais  da  segurança  de  facilidade  maior  de

identificar os parentes dessas crianças.

Nesse sentido, a Lei Federal nº 8.069, de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da

Criança e do Adolescente assim assevera:

“Art.  7º  -  A criança  e  o  adolescente  têm  direito  a  proteção  à  vida  e  à  saúde,

mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o

desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência.

(...)

Art. 15 - A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade

como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos

civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis.

Art. 16 - O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos:

I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as

restrições legais;

II - opinião e expressão;

III - crença e culto religioso;

IV - brincar, praticar esportes e divertir-se;

V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;

VI - participar da vida política, na forma da lei;

VII - buscar refúgio, auxílio e orientação.
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Art.  17  -  O  direito  ao  respeito  consiste  na  inviolabilidade  da  integridade  física,

psíquica e moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem,

da identidade, da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos

pessoais.

Art. 18 - É dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-

os a salvo de qualquer  tratamento desumano,  violento,  aterrorizante,  vexatório ou

constrangedor.”

Isso posto, com vistas a conferir  o resguardo e a efetividade dos direitos acima

tutelados,  confio  no  apoio  dos  meus  pares a  esse projeto  de  relevante  interesse

público.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.883/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar à Escola Estadual Ordem e Progresso o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica o Poder  Executivo  autorizado a doar  à Escola  Estadual  Ordem e

Progresso o imóvel com área total de aproximadamente 16.000,00m² (dezesseis mil

metros quadrados), localizado na Avenida Amazonas, nº 6.975/7025, matriculado sob

o nº 74765, no Livro 2 do 7º Ofício de Registro de Imóveis da Capital.

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

Sala das Reuniões, 19 de março de 2013.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto objetiva a doação de imóvel de propriedade do Estado,

situado na Capital, à Escola Estadual Ordem e Progresso.

Com a propriedade do terreno objeto da doação, a Escola pretende ampliar suas

instalações com a construção de mais 20 salas de aula, possibilitando a implantação

do ensino integral, e de um ginásio olímpico para a prática de esportes. Ressalte-se

que o terreno é contíguo ao prédio das atuais instalações da Escola e é o único

imóvel  disponível  que permite  a ampliação das instalações  físicas da pretendente
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donatária.

Considerando  justa  a  doação  pretendida,  constamos  com  o  apoio  dos  nobres

Deputados e Deputadas à aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.884/2013

Proíbe a comercialização do aspartame e o seu uso na composição de alimentos e

bebidas elaborados ou comercializados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Esta lei estabelece normas de proteção à saúde e de responsabilidade por

dano ao consumidor,  nos termos do art.  24,  incisos V,  VIII  e  XII,  da  Constituição

Federal, para a eliminação dos riscos causados pelo consumo do aspartame.

Art. 2º - Ficam proibidas no Estado a industrialização e a comercialização de:

I - aspartame;

II - alimentos, confeitos, gomas de mascar, bebidas, enxaguatórios (anti-sépticos)

bucais,  remédios e quaisquer  outros  produtos  que contenham aspartame em sua

composição, em qualquer volume.

Parágrafo  único  -  Define-se  o  aspartame  (N-L-alfa-aspartil-L-fenilalanina  1-

metilester)  como um  dipéptido  sintético  composto  pelos  aminoácidos  aspartato  e

fenilalanina, utilizado como aditivo alimentar para substituir o açúcar, duzentas vezes

mais doce que a sacarose

Art. 3º - O poder público divulgará informações nas escolas, nas unidades de saúde

e nos meios de comunicação a respeito dos riscos à saúde causados pelo uso do

aspartame.

Art. 4º - A infração do disposto nesta lei acarretará aos responsáveis à multa diária

de 100 a 1000 Ufemgs (cem a mil  Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),

podendo ser até triplicada em caso de reincidência.

§  1º  -  As  penalidades  decorrentes  de  infrações  às  disposições  desta  lei  serão

impostas,  nos  respectivos  âmbitos  de  atribuições,  pelos  órgãos  estaduais  de

vigilância sanitária ou de defesa do consumidor.

§  2º  -  Os  produtos  cuja  comercialização infringir  esta  lei  serão  recolhidos  pela
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fiscalização,  após  a  devida  comprovação  técnica  de  seu  teor,  devendo  ser

desprezados convenientemente, na forma regulamentar.

Art.  5º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de   noventa  dias

contados de sua publicação oficial.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de março de 2013.

Gilberto Abramo

Justificação:  Na busca por  alternativas  para substituir  o  açúcar  refinado,  muitos

produtos foram lançados usando-se o aspartame como adoçante artificial. Mas essa

substância não é uma opção saudável e pode trazer inúmeros malefícios ao nosso

organismo. Na verdade, o aspartame é uma bomba relógio armada para explodir de

vez  com  a  saúde.  Tontura,  fraqueza,  dormências  e  problemas  de  visão  podem

sinalizar  envenenamento  por  metanol,  que  pode  ocorrer  graças  ao  consumo

constante e de longo prazo de produtos com aspartame.

Composto de ácido aspártico, fenilalanina e metanol, o aspartame é diretamente

afetado pelo aumento de temperatura. Bastam 30 graus para transformar metanol em

formol  e  ácido  fórmico,  neurotoxinas  que  provocam  a  morte  celular.  A exposição

crônica  ao  formol,  mesmo  em  níveis  baixos,  comprovadamente  causa  danos

neurológicos que podem se tornar irreversíveis se não houver tratamento.

Pesquisadores  da  Fundação  Ramazzini,  em  Bolonha,  na  Itália,  realizaram  um

estudo no qual comprovaram que o adoçante sintético provoca aumento no risco de

câncer em cobaias.

Eles misturaram doses diferentes de aspartame na ração de 1,8 mil cobaias por três

anos - seu tempo de vida. A pesquisa indicou que uma a cada quatro cobaias fêmeas

- 25% -  teve leucemia. Elas consumiram a metade do que é permitido aos seres

humanos.

Até que ponto o resultado dessa pesquisa deve motivar uma mudança no nosso

consumo alimentar?

O estudo não é o único que indica os malefícios do aspartame. Atualmente, nos

Estados Unidos, existe uma campanha para banir o aspartame e outros adoçantes

sintéticos do mercado. De acordo com os pesquisadores, eles causariam, além de
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cânceres,  mal  de  Alzheimer,  esclerose múltipla  e  doenças cardiovasculares,  entre

outros males.

Os estudiosos começaram a pesquisar mais profundamente as propriedades dos

adoçantes dietéticos quando notaram um aumento significativo de mortes repentinas

entre esportistas ou pessoas com hábitos saudáveis.

Pesquisadores apontam que o perigo do aspartame está no seu alto poder tóxico, já

que  é  uma neurotoxina,  ou  seja,  uma droga  que destrói  neurotransmissores  que

compõem o sistema nervoso.

O  aspartame  é  formado  por  ácido  aspártico,  fenilalanina  e  metanol.  As  duas

primeiras  substâncias,  de  acordo com pesquisas,  causam respectivamente  lesões

cerebrais e bloqueiam a produção de serotonina, neurotransmissor responsável pelas

sensações de bem-estar. Níveis baixos de serotonina provocam insônia, depressão e

mau-humor.  Já  o  metanol,  considerada  a  mais  nociva  entre  as  substâncias  que

compõem o aspartame,  é convertido,  depois de ingerido,  em formaldeído e ácido

fórmico, duas substâncias tóxicas que afetam o funcionamento normal do cérebro.

Segundo  os  estudiosos,  na  gravidez,  os  efeitos  do  aspartame  podem  passar

diretamente para o feto. De acordo com a tese defendida por eles, a placenta pode

concentrar a fenilalanina presente no adoçante e causar má-formação cerebral no

bebê.  Vale lembrar que o teste do pezinho,  realizado nos recém-nascidos, é feito

exatamente para medir o nível de fenilalanina do sangue.

O metanol também é encontrado em grande quantidade em refrigerantes chamados

“diet”. Apenas um litro de refrigerante “diet” contém em média 56 mg de metanol -

sete vezes a quantia diária de consumo considerada segura pelos médicos.

Mas isso é só parte do problema. O aspartame também contém um aminoácido

chamado ácido aspártico. Suas excitotoxinas podem causar a morte de células que

compõem a bainha de mielina das fibras nervosas. O fato de as excitotoxinas estarem

em  forma  líquida  piora  tudo,  pois  são  absorvidas  com  muito  mais  rapidez  e  os

malefícios são mais rápidos no organismo. Assim, fique esperto.

Um dos maiores perigos do aspartame é que sua ingestão, normalmente feita em

pequenas  quantidades,  mascara  problemas  que  podem  se  tornar  sério  para  o

organismo. Se você tem os sintomas, procure logo seu médico. Se o problema for o
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aspartame, prepare-se para um tratamento que pode ser intensivo e, em casos mais

extremos, incluir anticonvulsivantes e sessões de hemodiálise, já que o metanol afeta

o funcionamento dos rins.

(Fonte  de  informações:  http://www.minhavida.com.br/alimentacao/materias/13046-

consumo-de-aspartame-pode-afetar-o-sistema-nervoso-e-os-rins - escrito por: Wilson

Rondó,  Medicina  Ortomolecular  e  Nutrologia,  revista  eletrônica  Minha  Vida);

http://saude.terra.com.br/interna/0,,OI726597-EI1501,00.html  -  Adoçantes  sintéticos

podem causar males à saúde.)

Por esses motivos, tendo em vista a melhoria que esta proposição poderá trazer à

saúde  pública,  contamos  com  o  voto  favorável  das  senhoras  e  dos  senhores

membros desta Assembleia Legislativa para a célere aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.885/2013

Dispõe sobre o uso obrigatório de sistema de segurança com plataforma baseada

em videomonitoramento em tempo real em táxis e pontos de táxis no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Os táxis e pontos de táxis do Estado devem possuir sistema de segurança

com plataforma baseada em monitoramento por  meio  de câmeras  de vídeo,  com

transmissão de imagens em “link” de tempo real, em suas áreas interna e externa.

§ 1º - O sistema de monitoramento de que trata o “caput” deste artigo se destina

exclusivamente  à  preservação  da  segurança  dos  motoristas  e  usuários  de  táxis,

incluindo o monitoramento das condições de trânsito e a prevenção de furtos, roubos,

violência e outros eventos que ponham em risco a segurança dos motoristas e dos

usuários de táxis.

§  2º  -  O sistema de monitoramento  de  que trata  o  “caput”  deste  artigo  deverá

constar, pelo menos, da instalação de sistema de transmissão de imagens e áudio,

com possibilidade de gravação destes, e de câmeras instaladas de modo a permitir o

monitoramento das áreas internas dos veículos e das áreas externas dos pontos de

táxis onde seja demandado o monitoramento.

Art. 2º - É obrigatória a fixação, em táxis e pontos de táxis, de aviso informando a
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existência de monitoramento por meio de câmeras de vídeo no local.

Art. 3º - As imagens produzidas e armazenadas pelo sistema de que trata esta lei

são de responsabilidade do Município e não poderão ser exibidas ou disponibilizadas

a terceiros, exceto por meio de requisição formal em caso de investigação policial ou

para instrução de processo administrativo ou judicial.

Art. 4º - Os meios de comunicação de que trata esta lei deverão ser equipados com

sistema de rádio ligado diretamente ao serviço 190 da Polícia Militar de Minas Gerais,

passível de ser acionado imediatamente em caso de urgência motivada por ações

criminosas.

Art. 5º - O Poder Executivo criará mecanismo de compensação financeira para a

aquisição, por parte dos motoristas de táxi, das câmeras e equipamentos previstos

nesta lei.

Art.  6º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação, bem como as sanções respectivas.

Art.  7º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de março de 2013.

Gilberto Abramo

Justificação: A razão que nos leva a apresentar este projeto de lei é a necessidade

de incrementar os táxis do Estado com uma ferramenta de fundamental importância

no  combate  à  violência  contra  seus  motoristas  e  usuários.  Assim,  agiremos

preventivamente contra a ação nefasta de marginais  que ultimamente escolheram

como público-alvo a honrosa categoria dos taxistas, transformando em vítimas pais

de família que sempre trabalharam com honradez e dedicação, visando simplesmente

o sustento de seus entes queridos.

Esta é uma forma de se garantir  aos usuários um bom serviço prestado, e aos

motoristas, mais condições de segurança.

Com  as  câmeras  instaladas,  será  possível,  através  das  imagens  capturadas,

assegurar o registro da ocorrência quando da apuração de eventos criminosos que

venham a  atingir os taxistas e/ou passageiros. O registro das imagens em “link” de
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tempo  real  produzirá  elementos  fundamentais  de  ordem  educativa,  preventiva,

corretiva e até mesmo punitiva.

A utilização de transmissões de vídeo está consolidada como meio eficiente de

inibir ações de criminosos, ao mesmo tempo em que resulta em provas positivas em

processos judiciais ou investigações policiais.

Os motoristas são alvos constantes de assaltos em virtude de sua vulnerabilidade,

especialmente  no  período  noturno,  e  pela  circulação  de  dinheiro  em  espécie.  A

medida  proposta  é  importante  para  que  os  trabalhadores  possam  exercer  suas

funções com tranquilidade e os passageiros possam alcançar seu destino em paz e

segurança.

As pesquisas especializadas apontam que os lugares em que há câmeras para

monitoramento têm menor incidência de crimes contra as pessoas e o patrimônio.

Pelos benefícios que esta proposição pode trazer para a sociedade, pedimos o voto

favorável das Deputadas e dos Deputados.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização Financeira  para  parecer,  nos termos do art.  188,  c/c   o  art.  102,  do

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 3.886/2013

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Norte de Minas - ABNM - ,

com sede no Município de Águas Formosas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Norte de

Minas - ABNM.

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

Sala das Reuniões, 19 de março de 2013.

Gilberto Abramo

Justificação: A Associação Beneficente Norte de Minas - ABNM -, de caráter social,

com fins  não econômicos,  foi  fundada em 29/3/2004.  Seu objetivo se resume em

promover  o  desenvolvimento  socioeconômico  e  cultural,  e  os  membros  de  sua

diretoria  são  reconhecidamente  pessoas  idôneas  e  não  são  remunerados  pelo

exercício de suas funções. Desde a sua fundação, a referida entidade vem cumprindo
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fielmente suas finalidades estatutárias, prestando relevantes serviços à comunidade.

Isso posto, espera com o título de utilidade pública firmar parcerias com órgãos do

Estado, para as finalidades propostas.

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

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

Regimento Interno. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.887/2013

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte mineiro do setor de produtos de metal, nos termos do art. 225-A da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de produtos de metal signatário de protocolo de intenções com o

Estado,  nos  termos  do art.  225-A da Lei  nº  6.763,  de  26  de dezembro de 1975,

conforme exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 339/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de março de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.888/2013

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte mineiro do setor de produtos elétricos, eletrodomésticos e eletroportáteis

nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão do regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de produtos elétricos, eletrodomésticos e eletroportáteis nos termos

do art.  225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, conforme exposição de

motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 341/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de março 2013.



970
____________________________________________________________________________

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.889/2013

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de máquinas e equipamentos,

nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do segmento econômico do setor de máquinas e equipamentos signatário de

protocolo de intenções com o Estado, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975,  conforme exposição de motivos encaminhada por meio da

Mensagem nº 344/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de março de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.890/2013

Ratifica regime especial de tributação concedido ao segmento econômico do setor

de máquinas e  equipamentos nos  termos do art.  225 da Lei  nº  6.763,  de  26  de

dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a medida de proteção à economia do Estado incidente sobre

o  contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  do  setor  de  máquinas  e

equipamentos, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975,

em virtude de benefícios fiscais concedidos por outros Estados, conforme exposição

de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 342/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de março de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.891/2013

Ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  setor  de  indústria  de

medicamentos, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de indústria  de medicamentos, nos termos do art.  225 da Lei nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, em virtude de benefícios ou incentivos fiscais ou

financeiro-fiscais  concedidos  por  outro  Estado,  conforme  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da Mensagem nº 336/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de março de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.892/2013

Ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em  matéria  de  ICMS  a

contribuinte mineiro do setor de fabricação de produtos alimentícios, nos termos do

art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro  do  setor  fabricante  de  produtos  alimentícios  signatário  de  protocolo  de

intenções  com  o  Estado,  nos  termos  do  art.  225-A da  Lei  nº  6.763,  de  26  de

dezembro  de  1975,  conforme  exposição  de  motivos  encaminhada  por  meio  da

Mensagem nº 340/2012.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 19 de março de 2013.

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

- Publicado, vai o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira para deliberação,

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 18.
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REQUERIMENTOS

Nº  4.389/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para manutenção e conservação

da Rodovia MG-831, acesso ao Município de Rio Manso, próximo à base 11 de apoio

à Rodovia Fernão Dias, e a implantação de defensas metálicas nas curvas perigosas,

pintura de faixas sinalizadoras, inclusão de catadióptricos na via e substituição das

placas danificadas, além de realização de capina dos arredores da via.

Nº  4.390/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Prefeitura de Belo  Horizonte pedido  de providências  para que os

ônibus  da  linha  3054  façam  o  mesmo itinerário  nas  viagens  de  ida  e  de  volta,

passando pela Rua Joel José de Carvalho, no Bairro Novo das Indústrias.

Nº  4.391/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Prefeitura de Belo Horizonte pedido de providências para que o ponto

final dos ônibus da linha 1207 seja transferido para o Bairro Novo das Indústrias e

instalado na Rua Joel José de Carvalho, próximo à torre de distribuição de energia. (-

Distribuídos à Comissão de Transporte.)

Nº 4.392/2013, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Eduardo Cavalieri Pinheiro por sua posse como Presidente

da Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais.

Nº 4.393/2013, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  Luís  Carlos  Balbino  Gambogi  por  sua  posse  como

Desembargador do TJMG. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 4.394/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de  congratulações com o Cardeal  Jorge Mario  Bergoglio,  natural  de Buenos

Aires, Argentina, por sua eleição para Papa da Igreja Católica, passando a chamar-se

Papa Francisco. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  4.395/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para implantação e construção

de uma unidade do Colégio Militar no Município de Uberlândia. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº  4.396/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à
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Secretaria de Transportes pedido de providências para a instalação de dois mata-

burros  em  estradas  vicinais  do  Município  de  Rio  Manso.  (-  À  Comissão  de

Transporte.)

Nº  4.397/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Agricultura  pedido  de  providências  com  vistas  à  transferência  do

escritório de Pains da Emater-MG para a área da unidade regional de Divinópolis. (- À

Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  4.398/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Esportes pedido de providências para a disponibilização de bolas de

futebol e vôlei e a construção de duas academias ao ar livre em Rio Manso, nas

praças do Distrito de Sousa e do Povoado de Bernardas. (- À Comissão de Esporte.)

Nº  4.399/2013,  da  Deputada Liza  Prado,  em  que solicita  seja  encaminhado  ao

Ipsemg  pedido  de  providências  com  vistas  à  implantação  de  um  hospital  em

Uberlândia. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  4.400/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Educação pedido de providências para que a aluna Emanuely de Paula

Simões seja transferida da Escola Municipal Professor Pedro Guerra, no Bairro Maria

Helena, para a Escola Municipal Padre Marzano, no Bairro Santa Mônica, em Belo

Horizonte. (- À Comissão de Educação.)

Nº  4.401/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Desenvolvimento  Social  pedido  de  providências  para  que  seja

destinado  um  veículo  Kombi  ou  similar  à  Associação  Voluntária  de  Combate  ao

Câncer, em Frutal. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.402/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais do 54º Batalhão de Polícia Militar que atuaram na

operação que apreendeu mais de 670kg de maconha em Ituiutaba. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 4.403/2013, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Fama pelo aniversário desse Município.

Nº 4.404/2013, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Santa Luzia pelo aniversário desse Município.
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(- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.405/2013,  do Deputado Almir  Paraca,  em que solicita  seja encaminhado à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências com vistas a instalar uma força-

tarefa sob a coordenação dessa Pasta, no Município de Paracatu, com o objetivo de

investigar o aumento dos índices de criminalidade verificado nos últimos meses, e a

aumentar  os  recursos  humanos  e  materiais  da  regional  desse  Município.  (-  À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.406/2013, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Antônio Andrade, Deputado Federal, por sua posse como

Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. (- À Comissão de Administração

Pública.)

Nº  4.407/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência da Funai pedido de providências para a implementação

da Coordenação Técnica Local na terra indígena Fazenda Guarani, no Município de

Carmésia, dotando-a de recursos humanos e financeiros suficientes para seu efetivo

funcionamento. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  4.408/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Subsecretaria de Assuntos Prisionais pedido de informações sobre os

motivos da demissão do Sr. Luciano Avlis Marioley, Agente Penitenciário lotado no

presídio de Barbacena até 4/12/2012, especificando se a referida demissão estaria

relacionada à denúncia encaminhada pelo citado profissional ao Ministério Público da

Comarca  desse  Município  sobre  irregularidades,  violências  e  outras  violações  de

direitos fundamentais no citado presídio.

Nº  4.409/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Ministério Público da Comarca de Barbacena e à Procuradoria-Geral

de Justiça pedido de informações sobre as providências encaminhadas quanto às

denúncias apresentadas ao Sr. Rodrigo Caldeira Grava Brazil, Promotor de Justiça

local, pelo Agente Penitenciário Luciano Avlis Marioley a respeito de irregularidades,

violências e outras violações de direitos fundamentais no presídio de Barbacena.

Nº  4.410/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Corregedoria-Geral da Polícia Civil  pedido de informações sobre o
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processo administrativo instaurado contra os Srs. Allan Cezar Ribeiro e David Thiago

dos Santos, policiais civis acusados da prática de homicídio contra o Sgt. PM Rafael

Augusto Reis de Resende, ocorrido em Esmeraldas, em 15/1/2012.

Nº  4.411/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de informações sobre a aplicação da

medida de suspensão do exercício do cargo aos Srs. Allan Cezar Ribeiro e David

Thiago dos Santos, policiais civis acusados da prática de homicídio contra o Sgt. PM

Rafael Augusto Reis de Resende, ocorrido em Esmeraldas, em 15/1/2012, os quais

respondem ao Processo Criminal nº 0241.12.000460-1 perante o Tribunal do Júri da

Comarca de Esmeraldas. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº 4.412/2013,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita  seja  encaminhado  à  Subsecretaria  de  Atendimento  às  Medidas

Socioeducativas pedido de providências para a criação de equipe multiprofissional

com  psicólogo,  pedagogo  e  assistente  social  para  acompanhar  o  adolescente

apreendido por cometer ato infracional,  a fim de evitar  a reincidência no uso e no

tráfico de drogas por meio de ações de suporte social, acompanhamento familiar e

reinserção na escola.

Nº 4.413/2013,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita  seja  encaminhado  ao  Tribunal  de  Justiça  pedido  de  providências  para  a

realização  de  estudo  sobre  a  viabilidade  de  criação  de  um  programa  de  justiça

terapêutica  direcionada  aos  usuários  de  drogas  e  dependentes  químicos  que

cometerem crime.

Nº 4.414/2013,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a

universalização da educação em tempo integral, em especial no ensino fundamental,

e para a inserção permanente do tema transversal  referente  à prevenção do uso

indevido de drogas no currículo escolar em todos os ciclos desse nível de ensino.

Nº 4.415/2013,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Educação pedido de providências para a

criação do projeto Rádio Juventude nas escolas, com palestras,  cursos e oficinas

sobre prevenção e combate às drogas voltados para crianças e adolescentes.
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Nº 4.416/2013,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita  seja  encaminhado  à  Fapemig  pedido  de  providências  para  fomentar  as

pesquisas sobre os impactos sociológico, fisiológico e psicológico do uso do "crack",

de forma a incluir as universidades no debate sobre drogas.

Nº 4.417/2013,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Governo pedido de providências para a

criação  de  secretaria  de  políticas  sobre  drogas  que  integre  transversalmente  os

setores envolvidos na questão do "crack" e estruture frentes de trabalho intersetoriais

nas diversas políticas públicas afetas ao tema.

Nº 4.418/2013,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Saúde  pedido  de  providências  para  a

implantação de Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, com atendimento

24 horas, e que a citada Secretaria informe aos Municípios que a implantação desses

Centros  não depende mais  de  recorte  populacional  e  pode ser  feita  por  meio  de

parcerias e consórcios.

Nº 4.419/2013,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita  seja  encaminhado  à  Fhemig  pedido  de  providências  para  a  criação  de

programa de residência médica na área de psiquiatria  voltado para  a atenção do

usuário de álcool e outras drogas e ao dependente químico.

Nº 4.420/2013,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita seja encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas a

implementar  no  mínimo um  Centro  de  Atenção Psicossocial  para  Álcool  e  outras

Drogas em cada microrregião sanitária do Estado.

Nº 4.421/2013,  da Comissão Especial  para o Enfrentamento  do  Crack,  em que

solicita seja encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte pedido

de providências  para implementar  no mínimo um Centro de  Atenção Psicossocial

para Álcool e outras Drogas em cada distrito sanitário do Município. (- Distribuídos à

Comissão de Combate ao Crack.)

Nº  4.422/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Corregedoria  da  Polícia  Militar,  ao  Comando  da  11ª  Região  da

PMMG e ao Comando-Geral da PMMG cópia dos vídeos com denúncias de supostas
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agressões praticadas pelo Cb. PM Wallace Silva Barbosa, lotado no Município de

Fruta do Leite,  trecho das notas taquigráficas da reunião da Comissão de Direitos

Humanos  realizada  em  8/11/2012  em  que  Laci  Neri  da  Silva  faz  denúncias  de

agressões praticadas por esse policial militar, e pedido de providências para a adoção

das providências cabíveis, observando-se o disposto no art. 5º , LV, da Constituição

Federal.

Nº  4.423/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  da  Justiça  pedido  de  providências  para  a  nomeação

imediata dos candidatos aprovados no último concurso para Defensores Públicos da

União.

-  São  também  encaminhados  à  Presidência  requerimentos  dos  Deputados

Sebastião Costa e Doutor Wilson Batista.

Proposições Não Recebidas

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

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Do Deputado Ivair Nogueira em que solicita seja formulado voto de congratulações

com o Sr. Antônio Eustáquio Andrade Ferreira por sua posse no cargo de Ministro da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  das  Comissões  de

Transporte,  de Meio Ambiente e de Turismo e dos Deputados Sávio Souza Cruz,

Celinho do Sinttrocel e Lafayette de Andrada.

Questões de Ordem

O Deputado Rômulo Viegas - Muito obrigado, Sr. Presidente. No dia 14 deste mês,

foi divulgada a lista dos 70 escritores brasileiros que participarão da próxima feira do

livro  em Frankfurt,  na  Alemanha,  entre  os  dias  9  e 13 de outubro.  Esse número

expressivo  é  justificável,  pois  o  Brasil  será  o  País  homenageado  deste  ano  no

respectivo evento. Portanto, nós, do Parlamento mineiro, queremos parabenizá-los,

destacando  sobretudo  os  escritores  mineiros:  Adélia  Prado,  Affonso  Romano  de

Sant'Anna, Ângela Lago, Fernando Morais, Luiz Ruffato, Silviano Santiago e Ziraldo.



978
____________________________________________________________________________

Nossos escritores mineiros e brasileiros foram escolhidos em função da competência,

da  variedade de gêneros  na  prosa,  na  poesia,  na  crítica  literária  e  na  qualidade

estética, e, claro, por demonstrarem também técnica e conhecimento dessa produção

literária e dos saberes em torno do livro. Portanto, repito, nós, do Parlamento mineiro,

registramos os nossos parabéns a todos os escritores brasileiros, em especial aos

mineiros,  representados  pelos  nomes  que acabamos  de  citar.  Muito  obrigado,  Sr.

Presidente.

O Deputado Carlos Pimenta - Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes da interrupção

dos  nossos  trabalhos  em  comemoração  ao  Dia  Internacional  da  Mulher,  a  quem

presto  também  as  minhas  homenagens,  gostaria  de  fazer  dois  comunicados

importantes para a cidade de Montes Claros e a região do Norte de Minas. Ontem, a

Coordenadoria  de  Defesa  Civil  do  Estado,  na  pessoa  do  Cel.  Martins,  que

representou o Governador Anastasia, realizou, em Montes Claros, uma reunião de

suma importância com técnicos do Japão para discutir a questão preocupante dos

terremotos,  dos  abalos  sísmicos,  que  estão  acontecendo  em  Montes  Claros.

Ocorreram vários terremotos, incluindo um de magnitude superior  a 4.5 na escala

Richter. Praticamente esses abalos estão ocorrendo quase todas as semanas. E essa

reunião foi muito importante, pois será passada a limpo essa questão. Muitos falam

que são pequenos abalos e acomodações, mas, na verdade, a população de Montes

Claros está aterrorizada. Ela não tem cultura de terremoto. Nem a população adulta,

nem  as  crianças  nas  escolas,  nem  as  pessoas  nas  fábricas  recebem  qualquer

orientação.  Esse  encontro  foi  fundamental  para  começarmos  a  desenvolver  um

trabalho nesse sentido. Portanto, em nome do Parlamento de Minas, em meu nome,

em nome do povo de Montes Claros e do Prefeito Ruy Muniz, queremos agradecer ao

Governador  Anastasia,  na pessoa  do Cel.  Martins.  Esperamos  que essa primeira

reunião realizada com os técnicos do Japão, que se dispuseram a vir nos ensinar e

nos  preparar  para  tomarmos  medidas  preventivas,  para  que  não  aconteça  uma

catástrofe na cidade de Montes Claros. O outro comunicado se refere à seca do Norte

de Minas. Ontem, estive reunido com alguns técnicos que falaram, pela primeira vez

na história de Montes Claros, da possibilidade de termos um racionamento de água.

Estamos iniciando o período da seca, os seus efeitos são iguais aos que vivenciamos
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nos finais do período da seca, e ainda temos seis  meses de seca anunciados. A

barragem que abastece Montes Claros está com pouco mais de 32% da sua reserva

e já estamos  passando por  algumas  dificuldades não apenas  na área urbana de

Montes Claros, que possui mais de 350 mil habitantes, mas também na área rural.

Então, quero fazer um apelo. Sairei daqui agora e vou à Copasa conversar com o

Presidente e os técnicos, porque não podemos imaginar 400 mil pessoas em Montes

Claros passando por  falta  de água para abastecimento humano. Montes Claros é

uma cidade que tem cinco universidades e sempre conseguiu enfrentar os períodos

da seca. Na verdade, estamos vivenciando a principal seca em toda a história de

Montes  Claros.  Ela  já  acabou  com  toda  a  produção  agrícola,  está  obrigando  os

produtores  rurais  a  vender  suas  criações.  Essa  seca  terrível  está  causando

preocupação em nós,  parlamentares,  no  governo e  na  população.  Sr.  Presidente,

concluo fazendo um apelo e um alerta para que a Copasa tome medidas imediatas

para evitar o que se anuncia: o racionamento de água para o povo de Montes Claros.

Queremos  que  a  Copasa  invista  no  abastecimento  da  adutora  do  Pacuí  e  que

possamos ver realizado o grande sonho que resolverá definitivamente o problema: a

construção da barragem de Congonhas, que está em curso. Agradeço ao Governador

Anastasia a presteza e a firmeza com que conduz essas ações emergenciais e faço

um apelo para que a Copasa aja imediatamente para evitar o racionamento. Muito

obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero consignar

que  ontem  a  nossa  região  do  Sul  de  Minas  teve  o  prazer  de  receber  em  São

Lourenço e em Santa Rita do Sapucaí os representantes da Assembleia Legislativa,

sob o comando do nosso Presidente Dinis Pinheiro, que prestou contas do trabalho

realizado em 2011 e 2012.  Manifesto nossa enorme satisfação pela receptividade

nessas cidades. Pudemos ouvir a sociedade e discutir várias questões importantes. É

muito importante essa iniciativa da Mesa Diretora, do Presidente Dinis Pinheiro de

percorrer todo o Estado de Minas Gerais com os Deputados das regiões, prestando

contas não somente das ações do Parlamento, mas também dos projetos que foram

efetivamente  debatidos  e  sancionadas pelo  Governador,  devidamente  necessários

para  a  região.  Destaco  dois  eixos  importantes  dessa  caravana  de  prestação  de
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contas. Um deles é a Comissão de Combate à Violência contra a Mulher, criada a

nosso pedido, que contou com a participação efetiva dos parlamentares, das nossas

Deputadas.  Acima  de  tudo,  pudemos  fazer  um  levantamento,  principalmente  no

Norte.  Hoje,  já está evidenciada a presença da Assembleia  junto à Secretaria  de

Estado de Defesa Social e à defesa da mulher. O outro eixo foi a instituição do polo

de fruticultura do morango,  no Sul  de Minas.  Ontem, em Santa Rita do Sapucaí,

recebemos  vários  produtores  de  morango,  que,  sem  dúvida  alguma,  garantem

emprego e renda na região da Fernão Dias, abrigando 24 Municípios. Podemos dizer

que essa atividade gera  mais  empregos que a  cafeicultura.  Também tratamos da

segurança pública.  O auditório  era  altamente qualificado.  Tivemos a  presença do

Delegado  Regional  de  Polícia,  de  representantes  da  Polícia  Militar,  do  Corpo  de

Bombeiros e da área da saúde. Trouxemos as reivindicações da nossa região, para

fazer  gestões  junto  ao  governo.  Certamente,  um  pleito  que  brevemente  será

anunciado pelo Governador é a pavimentação das nossas estradas, particularmente

aquelas  do  Sul  de  Minas:  Santa  Rita  do  Sapucaí,  São  Sebastião  da  Bela  Vista,

Cambuí, Consolação, Jacutinga, Espírito Santo do Pinhal. Esses são os trechos mais

solicitados. O governo já iniciou as obras da ligação asfáltica de Albertina a Pinhal,

como também em Borda da Mata,  Tocos do Moji  e  tantos  outros  Municípios  que

sempre puderam discutir a questão da pavimentação asfáltica. Também quero deixar

consignado aqui que estamos fazendo gestões importantes junto à diretoria da Oi

para que a situação da telefonia celular rural possa ser resolvida, de uma vez por

todas, ainda este ano. Estamos trabalhando muito para que esse atendimento, tão

importante e necessário para todos nós, seja prestado em toda a região rural. Ontem

tivemos  dois  momentos  importantes  em  duas  cidades,  com  a  participação  de

Prefeitos e várias lideranças políticas. Na ocasião, pudemos receber, ouvir, debater,

trazer aqui sugestões, juntamente com os ilustres Deputados que fizeram parte dessa

caravana:  Antônio  Carlos  Arantes,  Tiago  Ulisses,  Gustavo  Corrêa  e  Pompílio

Canavez. Eles estiveram conosco, ouvindo e debatendo essas sugestões, para que,

posteriormente, possamos cumpri-las. Obrigado.

O Deputado Duarte Bechir  - Sr.  Presidente, utilizo o microfone desta Casa para

comemorar  com  os  nossos  pares  -  em  especial  os  Deputados  Carlos  Mosconi,
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Celinho do Sinttrocel, Elismar Prado e Bosco e a Deputada Maria Tereza Lara - a

importante reunião que tivemos com a direção da Unincor, a universidade de Três

Corações, e os alunos, particularmente os que frequentam o curso de Medicina aqui,

na unidade de Belo Horizonte. Na última sexta-feira, o MEC determinou o fechamento

do curso de Medicina. Os pais desses alunos fizeram até empréstimos, venderam

bens e estão vendo agora seus filhos sem um encaminhamento para que possam

concluir o curso. Está aqui, ao meu lado, o Deputado Bosco, que também fez parte

desse nosso encontro de hoje. Aliás, Sr. Presidente, quero pedir a V. Exa. que fique

registrado aqui que vimos que o curso de Medicina oferecido tem vários problemas.

Na verdade, a história da universidade de Três Corações passa por dois capítulos

que  têm  de  ser  observados.  A última  administração  que  estava  no  comando  da

universidade não deu condições à faculdade de oferecer aquilo que é prescrito pelo

MEC. No entanto, entra agora uma direção nova, com novos avaliadores de cursos,

novos contratados e Reitores, por isso estamos com a expectativa de uma solução

para que os alunos da Unincor possam concluir o curso de Medicina. Sr. Presidente,

o Deputado Carlos Mosconi disse que já tem um requerimento aprovado para que

seja feita uma análise nas outras faculdades de medicina em Minas Gerais.  Esta

Casa tem de aprofundar a análise também sobre os demais cursos superiores para

que  os  mineiros  não  sejam  surpreendidos,  como  aconteceu  com  os  alunos  da

Unincor agora. Afinal eles investem os seus recursos, às vezes até sem tê-los, mas

chegam ao final e o curso não tem validade, a avaliação é ruim. Senti, na reunião de

hoje, que os alunos viram o empenho dos Deputados que estavam presentes. Aqui,

ao meu lado, está o Deputado Carlos Mosconi, que teve uma participação muito ativa,

sempre muito inteligente, versátil e conhecedor. Sua atuação foi destacada. No final

do encontro, foi feita a proposta de assinar um termo de ajuste de conduta - TAC.

Assim, os Diretores da escola serão chamados para assinar um TAC. Assinado o

termo,  a faculdade vai  ter  de cumprir  as normas estabelecidas, deixando para os

alunos a expectativa de que ela funcionará regularmente. Existem alunos lá do 10º

ano que não viram matéria que deveriam ter visto no 5º ano. Isso foi detectado. O

Deputado  Carlos  Mosconi  domina  essa  área,  médico  que  é.  Estamos,  de  fato,

manifestando essa preocupação a V. Exa. e dando conhecimento aos pares de que o
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ensino superior precisa ser debatido por esta Casa. Vi nos alunos, e eles viram nesta

Casa, uma esperança muito grande, Sr. Presidente. Os alunos agradeceram a todos

os  Deputados  a  presença.  Fomos  cercados  até  a  saída  do  prédio,  fomos

cumprimentados pela nossa interferência, que deu a eles uma nova expectativa de

ver o curso seguir adiante. Para terminar, caro Presidente, veja bem: V. Exa. também

é médico e sabe que as matérias de uma faculdade não batem com as de outra. Um

aluno que esteja no 5º período, por exemplo, pode perder dois semestres ao ir para

outra faculdade. Além de não ter garantia de que será absorvido por outra faculdade,

não há ainda um plano de transferência nem um plano de continuidade das aulas,

porque  a  faculdade  está  em  situação  difícil.  Os  alunos  correm  o  risco  de  ser

transferidos e de perder até dois semestres porque a grade de uma faculdade não

corresponde à de outras - cada uma tem uma grade curricular. Está aqui o Deputado

Neider Moreira, ex-Secretário de Estado, que também sabe do que estamos falando,

assim como o Deputado Glaycon Franco. Ou seja, esta Casa possui Deputados que

entendem muito - o Deputado Doutor Wilson Batista está aqui - e poderão dar uma

colaboração especialíssima nessa questão que envolve especialmente a Unincor. Fiz

questão de fazer esse relato para participar os demais pares do que foi feito no dia de

hoje. Julgo essa uma atitude muito importante, além de muitas outras, que esta Casa

tem tomado em favor do povo mineiro. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Foi oportuna sua intervenção, Deputado Duarte Bechir. Também

comungamos de sua posição. Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, serei bastante rápido, já que teremos

uma homenagem às mulheres. Aproveito até para dar uma boa notícia à Assembleia

Legislativa. Como já é de conhecimento de V. Exa., das Deputadas e dos Deputados

desta Casa, o nosso querido Presidente Lula será homenageado pelo governo de

Minas e por esta Assembleia no dia 15 de abril com o título de Cidadão Honorário. A

notícia  boa  que  preciso  dar  é  que  é  quase  certa  também  a  presença  da  nossa

Presidenta Dilma, que é mineira e que deverá fazer junto conosco a entrega do título

de Cidadão Honorário de Minas Gerais ao nosso querido Presidente Lula. Será mais

uma oportunidade em que as mulheres também predominarão aqui na Assembleia

Legislativa.  Serei  rápido,  mas  queria  aproveitar  para  parabenizar  também  a
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Presidenta Dilma, que hoje bateu novo recorde de aceitação nas pesquisas, com um

índice  de  aprovação  de  79%.  O  governo  teve  uma aprovação  de  63%,  também

recorde no primeiro ano de governo. Nenhum outro Presidente,  nem o Presidente

Lula, conseguiu em seu primeiro ano um índice de aceitação tão grande. Estou muito

satisfeito. Isso mostra, entre outras coisas, a competência da mulher para gerenciar o

nosso Brasil. Portanto, parabenizo a nossa querida Presidenta Dilma e, na pessoa

dela, parabenizo todas as mulheres. Presidente, tenho dois outros assuntos que não

são tanto para comemorar, e eu diria até que são casos de preocupação. Já entrei até

com  um  requerimento  a  respeito  dessa  matéria,  junto  com  o  Deputado  Adelmo

Carneiro  Leão.  Estivemos  hoje  -  os  Deputados  Adelmo  Carneiro  Leão  e  Paulo

Guedes,  nosso  Líder,  também  estiveram  -  com  o  Dr.  Helvécio,  representante  do

Ministério da Saúde em Minas Gerais. O Dr. Helvécio nos forneceu um dado muito

preocupante: já estamos com 100 mil casos de dengue em Minas Gerais, um terço

dos casos de dengue do Brasil ocorre em nosso Estado. Faremos um debate com a

Comissão de Saúde - o Deputado Adelmo Carneiro Leão está sugerindo isso - para

ver o que aconteceu em Minas - se foi algum choque de gestão -, para saber por que

em Minas Gerais proliferou tanto a dengue. Volto a dizer:  um terço dos casos de

dengue no Brasil ocorre em Minas - são 100 mil casos. Meu filho ficou 10 dias com

dengue. É uma doença perigosa, pois a pessoa necessita de cuidados especiais. São

100  mil  casos  em  Minas  Gerais.  Sugeri  que  fizéssemos  uma  reunião,  não  para

discutirmos a  situação neste  ano,  já  que a  epidemia está  aí,  mas  pensando nos

próximos  anos.  Nosso  objetivo  é  ouvirmos  o  que  o  governo  tem  a  dizer  dessa

situação de calamidade em relação à dengue, que é uma preocupação de todos os

Deputados desta Casa. Por fim, pedirei uma discussão para sabermos como anda o

projeto Caminhos de Minas, para o qual tantos recursos aprovamos todos os anos.

No ano passado, foram R$9.500.000.000,00. Com todo o dinheiro aprovado para o

Caminhos de Minas dava para ter feito o “Caminhos da América Latina”. Hoje, o jornal

“Estado de Minas” - vejam bem -, que é um jornal que gosta muito do Aécio Neves e

sofre uma influência muito grande da Andrea Neves, como todos sabemos, trouxe na

capa  uma  notícia  sobre  esse  programa.  O  jornal  perdeu  a  paciência.  Só

R$30.000.000,00  foram  investidos  no  Caminhos  de  Minas.  No  interior,  está  tudo
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abandonado. Nada foi feito no Caminhos de Minas. Só se vê pedido de empréstimo,

enquanto o projeto Caminhos de Minas está parado, segundo o jornal, repito, “Estado

de Minas”. Estou apresentando, então, um requerimento para saber do governo as

motivações  disso  e  porque  o  choque  de  gestão  em  Minas  Gerais  leva  a  tanta

lentidão.  Choque de gestão aqui  é  corte  na  saúde,  corte  na  educação,  corte  no

tropeiro do Mineirão, e nada de Caminhos de Minas, nada de combate à dengue,

nada de melhorar o Estado. Muito obrigado.

O Deputado Luiz Henrique - Serei breve, Sr. Presidente, até porque as mulheres

nos aguardaram durante nove meses. Merecem, pois, toda a nossa atenção. Gostaria

de dar uma excelente notícia ao povo da Região Metropolitana e ao povo mineiro.

Refiro-me a uma entrevista veiculada na revista “Veja BH”, neste fim de semana, que

fala das caras do Hospital  João XXIII.  É motivo de orgulho para nós,  mineiros, o

trabalho que vem sendo feito no referido hospital, que é considerado o melhor pronto-

socorro  do  Brasil.  No  hospital,  há  2.600  funcionários.  A  avaliação  do  grau  de

positividade  relativo  ao  atendimento  chegou  a  96%,  Sr.  Presidente.  Por  isso

parabenizo todos os funcionários do Hospital João XXIII. Na entrevista, há inclusive

uma fala do Ivo Pitanguy, que não conseguiu implantar no Rio de Janeiro uma ala de

queimados como a que existe aqui, no João XXIII. Estendo os parabéns a Antônio

Carlos, o popular Foguinho, que foi quem iniciou a ala de queimados no Hospital João

XXIII e hoje é Presidente da Fhemig. Minas Gerais está duplamente de parabéns.

Primeiramente  pelo  Hospital  João  XXIII,  por  todos  os  seus  funcionários,  a  quem

rendo  homenagens.  Na  mesma  revista,  Minas  Gerais  desponta  no  cenário  da

educação pública de ensino fundamental.  Parabenizo a Secretária  Ana Lúcia pelo

esforço. Infelizmente, o Brasil não vai nesse mesmo ritmo. Está havendo uma queda

no “ranking” quanto à qualificação do nosso ensino público, mas, felizmente, Minas

Gerais  ainda  consegue  superar-se  em  alguns  aspectos.  Com  certeza,  estamos

cumprindo,  aqui  no  Estado,  os  resultados  do  milênio.  Tudo  isso  é  fruto  da  boa

administração,  é  fruto  do  choque de  gestão  tão  criticado aqui  pelo  nobre  colega

Rogério Correia. Acredito que ele não está lendo as estatísticas positivas, as quais

tomo como referência. Agradeço-lhe o aparte. Vamos aguardar a justa homenagem

às mulheres de Minas Gerais. Obrigado.
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O Deputado Bosco - Sr. Presidente, agradeço o entendimento e a cessão da fala.

Prometo ser bastante breve, até em homenagem às mineiras e às brasileiras que

serão destacadas por esta Casa em instantes. Gostaria de, rapidamente, destacar um

evento importantíssimo da juventude mineira que ocorreu nos últimos dias 8 e 10, na

nossa querida cidade de Araxá. Lá estiveram gestores da área da juventude de vários

Municípios  de  Minas  Gerais  que,  com a  Secretaria  de  Esportes  e  da  Juventude,

tiveram a oportunidade de debater as políticas que já estão sendo desenvolvidas pelo

governo do Estado e também pelo governo federal. Esses gestores tiveram ainda a

oportunidade de apresentar demandas segundo as peculiaridades das regiões que

representam. Também participaram desse evento o Governador, Prof. Anastasia, e o

Vice-Governador, Alberto Pinto Coelho, sem dúvida muito atento e preocupado com

as questões inerentes à nossa juventude. Também gostaria de destacar,  como fez

agora há pouco o Deputado Duarte Bechir, a reunião que fizemos hoje pela manhã,

com a Comissão de Saúde, liderada por nosso Líder Carlos Mosconi, a Comissão de

Educação, liderada por seu atual Presidente, Deputado Duarte Bechir, o Deputado

Celinho do Sinttrocel e outros, para entender o que está ocorrendo de fato com a

nossa Unincor. Sabendo que essa instituição tem uma história importante em Minas

Gerais, temos de nos preocupar, sim, com sua permanência e a continuação de suas

atividades, não só para os atuais alunos - tanto para os que estão concluindo quanto

para os que estão iniciando o curso de Medicina -, mas também para as gerações

vindouras.  A Presidenta  Dilma,  ou  seja,  o  governo  federal  e  o  próprio  MEC  já

deixaram ordem expressa de que não sejam liberados novos cursos de Medicina em

nosso país. Então, em Minas Gerais, temos de cuidar dos que já temos, e a Unincor é

um deles. Portanto, pelo desfecho da reunião, quero parabenizar todas as pessoas

que lá estiveram, ressaltando a participação efetiva dos dirigentes e dos alunos da

Unincor. Tenho certeza de que na reunião que se realizará agora à tarde no Ministério

Público,  com  a  participação  dos  Ministérios  Públicos  Estadual  e  Federal,  serão

traçados uma pauta de ações e um TAC que venham resolver de vez essa situação e,

sobretudo,  que  deem  mais  tranquilidade  e  segurança  aos  alunos  da  Unincor.

Obrigado.

O Deputado Carlos Mosconi - Caro Presidente Hely Tarqüínio, serei breve, até para
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que a Casa possa fazer sua homenagem às mulheres por seu dia, com o que me

solidarizo plenamente. Mas, em rápidas palavras, quero fazer coro com os Deputados

Bosco e Duarte Bechir sobre a reunião que fizemos hoje na sede da Unincor, em Belo

Horizonte, com a presença de toda a diretoria e de alunos dos diversos períodos

dessa Faculdade de Medicina, do Dr. Gilmar, do Ministério Público, e do Ministério da

Saúde, ali representado. A reunião foi extremamente positiva e, felizmente, as coisas

puderam caminhar, de modo que, já agora, às 15h30min, será realizada outra reunião

para  dar  sequência  ao  que foi  decidido  ali,  para  que os  alunos  possam ter  uma

segurança que não têm hoje, especialmente os que cursam o 5º, o 6º e o 7º períodos

da  faculdade,  pois,  como  depois  da  entrada  destes  não  foram  realizados  mais

vestibulares,  não  temos  alunos  nos  períodos  iniciais:  temos  alunos  nos  últimos

períodos, terminando a faculdade, e esses que citei. O fato é que há uma divergência

de posição entre os grupos de alunos. Os que estão nos últimos períodos já estão

quase terminando o curso, recebendo o seu diploma e indo cuidar da sua vida, ao

passo que os outros estão praticamente sem curso, sem aulas. Estes querem que a

faculdade lhes dê condições de continuar o estudo ou que facilite sua transferência

para outras faculdades de medicina. No último final de semana, o MEC tomou uma

providência  que  desativou  a  faculdade,  mas  lhe  deu,  ao  mesmo  tempo,  a

oportunidade de entrar com recurso e a obrigação de garantir a conclusão do curso

para  os  que lá  estão.  Então eles  têm lá  uma série  de  garantias,  e  hoje,  com  a

presença do Ministério  Público,  foi  estabelecido um acordo por meio de um TAC.

Acompanharemos  esse  encaminhamento  a  fim  de  que  se  encontre  uma solução

adequada  para  os  alunos,  que  estão  profundamente  angustiados  e  pagam  uma

mensalidade elevada - quase R$4.000,00 - sem terem curso. Eles estão pagando

para  garantir  permanência  num  curso  que  é  quase  virtual,  caro  Deputado  Hely

Tarqüínio. Penso que a partir de agora as coisas poderão ser solucionadas se houver

a garantia da faculdade, e isso é obrigação dela. Que os alunos tenham um curso

razoável, que lhes dê condições de formação em medicina, e que saiam da faculdade

em condições de poder pleitear uma residência ou fazer o seu trabalho, ou então que

a faculdade facilite a transferência dos alunos para outras escolas. Era o que eu tinha

a  dizer.  Parabenizo  os  vários  parlamentares,  como os  Deputados  Bosco,  Duarte
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Bechir,  Arlen  Santiago,  Elismar  Prado e Celinho do Sinttrocel,  que foi  o  autor  do

requerimento para que estivéssemos ali, e a Deputada Maria Tereza Lara. Dou esta

notícia à Casa pretendendo também, meu caro Presidente, Deputado Hely Tarqüínio,

informar  aos  pais  dos  alunos,  que  estão  profundamente  angustiados  com  essa

situação,  que  possivelmente  teremos  uma  solução  bastante  apropriada.  Muito

obrigado, Sr. Presidente.

A Deputada Rosângela Reis - Peço a suspensão da reunião para que seja realizada

a homenagem às mulheres, e agradeço a compreensão dos nossos pares, os nobres

Deputados.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos termos do § 1º  do art.  22 do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para destinar a 1ª Parte desta reunião à

comemoração do Dia Internacional da Mulher.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, a Presidência passa à

2ª  Parte  da  reunião,  com  a  1ª  Fase  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  as

comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de

requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima

reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

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

anexação do Projeto de Lei nº 3.714/2013, do Deputado Fred Costa, ao Projeto de Lei

nº 1.197/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembleia, 19 de março de 2013.

Hely Tarqüínio, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.
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Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.422 e 4.423/2013,

da  Comissão  de  Direitos  Humanos.  Publique-se  para  os  fins  do  art.  104  do

Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelas  Comissões  de  Meio  Ambiente  -  aprovação,  na  4ª  Reunião

Ordinária, em 19/3/2013, do Projeto de Lei nº 3.239/2012, do Deputado Célio Moreira,

e do Requerimento nº 4.337/2013, do Deputado Sávio Souza Cruz; e rejeição dos

Requerimentos nºs 582, 648, 650 e 651/2011, da Comissão de Direitos Humanos; de

Transporte - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 19/3/2013, dos Requerimentos

nºs 4.330/2013, do Deputado Deiró Marra, e 4.338/2013, do Deputado Anselmo José

Domingos;  e  de Turismo - aprovação, na  2ª Reunião  Ordinária, em  19/3/2013, dos

Requerimentos  nºs  4.339,  4.358  e  4.359/2013,  do  Deputado  Ivair  Nogueira,

4.368/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 4.370 e 4.371/2013, do Deputado

Jayro Lessa; e pelo Deputado Lafayette de Andrada - indicando o Deputado Bosco

para Vice-Líder do BTR (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso VIII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Sebastião Costa em

que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 1.457/2011, e Doutor Wilson

Batista  em que solicita  a  retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  3.130/2012

(Arquivem-se os projetos.).

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo  mais,  às  20  horas,  e  convocando  as  Deputadas  e  os  Deputados  para  a

extraordinária de amanhã, dia 20, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e

para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A

ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior. ). Levanta-se a reunião.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.316/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac -

com sede no Município de Pouso Alegre.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/8/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.316/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos  Condenados  -  Apac  -  com  sede  no

Município de Pouso Alegre.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da entidade (alterado em 14/11/2012), o art. 66

determina  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a instituição congênere ou assistencial, com personalidade jurídica, sede e

atividades no Município de Pouso Alegre; e o art. 68 veda a remuneração de seus

diretores, conselheiros e associados.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.316/2011 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Luiz Henrique - Duilio de

Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.484/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Antonio Lerin, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Centro Clínico Persona, com sede no Município de

Uberaba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  2.484/2011 pretende declarar  de  utilidade pública  o Centro

Clínico  Persona,  com  sede  no  Município  de  Uberaba,  pessoa  jurídica  de  direito

privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo o atendimento educacional e o

tratamento de reabilitação de pessoas com deficiência.

Com  esse  propósito,  a  instituição  desenvolve  atividades  de  aprendizagem,

coordenação motora e sensorial, discriminação visual e auditiva e psicomotricidade;

promove  treinamento  de  atividades  da  vida  diária  e  trabalhos  manuais;  busca  a

socialização de seus atendidos; realiza ações específicas para o treino de cálculo e

raciocínio e de alfabetização.

Tendo em vista o importante trabalho humanitário desenvolvido pelo Centro Clínico

Persona  em  favor  das  pessoas  com  deficiência  do  Município  de  Uberaba,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.484/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.

Glaycon Franco, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.047/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Dom José Antônio do Couto, com sede no Município

de Formiga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  5/4/2012  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.047/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Dom José Antônio do Couto, com sede no Município de Formiga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 29 veda a remuneração de

seus diretores, conselheiros e associados; e o art. 42 determina que, na hipótese de

sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à Sociedade Beneficente

Padre Remaclo Fóxius, sediada no Município de Formiga, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.047/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gustavo Perrella - Duilio de

Castro.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.458/2012

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae

- de Cuparaque, com sede no Município de Cuparaque.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.458/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de  Pais  e  Amigos  dos  Excepcionais  -  Apae  -  de  Cuparaque,  com  sede  nesse

Município,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como

escopo a defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

Na consecução de seu propósito, a instituição promove a melhoria da qualidade de

vida  das  pessoas  com deficiência,  buscando  assegurar-lhes o  pleno exercício  da

cidadania;  realiza  ações de prevenção,  orientação e  apoio  às  famílias;  e atua  na

definição da política municipal de atendimento à pessoa com deficiência.

Além disso, compila e divulga informações e normas referentes ao tema; incentiva a

realização de estatísticas, estudos e pesquisas; presta serviços gratuitos; empreende

programas  de  educação,  saúde,  assistência  social,  esporte  e  lazer,  visando  à

inclusão  social  da  pessoa  com  deficiência;  e  coordena  e  executa  os  objetivos  e

programas da Federação das Apaes do Estado e da Federação Nacional das Apaes.

Tendo em vista o relevante  trabalho  desenvolvido  pela  Apae de Cuparaque em

defesa  das  pessoas  com  deficiência  desse  Município,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.458/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.
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Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.578/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duílio de Castro, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Beneficente de Entre Rios de Minas - Aberm -, com

sede no Município de Entre Rios de Minas.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 22/11/2012 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.578/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente de Entre Rios de Minas - Aberm -, com sede no Município de

Entre Rios de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 28 veda a remuneração de

seus Diretores, Conselheiros e associados; e o art. 32 determina que, na hipótese de

sua dissolução,  o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

sem fins lucrativos.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.578/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.
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Sebastião Costa, Presidente e relator - Gustavo Perrella - Luiz Henrique - Duilio de

Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.734/2013

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pessoas com Deficiência de

Unaí - APDU -, com sede no Município de Unaí.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.734/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Pessoas com Deficiência de Unaí -  APDU -,  com sede no Município de Unaí,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa

dos direitos e dos interesses das pessoas com deficiência.

Com esse propósito, a instituição promove atividades sociais, culturais, recreativas

e  educacionais;  presta  assistência  social;  luta  pelo  desenvolvimento  de  políticas

sociais de reabilitação e independência das pessoas com deficiência na vida diária;

representa seus assistidos perante o poder público.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pela APDU, consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.734/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.

Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.760/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Veredinha - Aapiver -, com sede

no Município de Veredinha.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  21/2/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.760/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos  Apicultores  de  Veredinha -  Aapiver  -,  com sede no Município  de

Veredinha.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  35,  que as

atividades  de seus diretores,  conselheiros,  associados,  instituidores,  benfeitores  e

equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer

lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art. 40, que, na hipótese de sua

dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com

personalidade jurídica e registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a

entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.760/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Duilio de Castro - Gustavo
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Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.767/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

declarar de utilidade pública a Fundação Carlos Silvério da Rocha de Proteção do

Meio Ambiente e  de  Desenvolvimento  Sustentável,  denominada Fundação Rocha,

com sede no Município de Inconfidentes.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  21/2/2013 e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.767/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação  Carlos  Silvério  da  Rocha  de  Proteção  do  Meio  Ambiente  e  de

Desenvolvimento Sustentável, denominada Fundação Rocha, com sede no Município

de Inconfidentes.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que o  estatuto  constitutivo  da  instituição  determina,  no  art.  11,  que  as

atividades de seus dirigentes não serão remuneradas; e, no art. 37, que, na hipótese

de sua extinção,  o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere

que se proponha a fim igual ou semelhante ao da entidade dissolvida.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste
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parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com a finalidade

de  adequar  a  denominação  da  entidade  ao  consubstanciado  no  art.  1º  de  seu

estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.767/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Carlos Silvério da Rocha

de Meio Ambiente e de  Desenvolvimento Sustentável,  com sede no Município de

Inconfidentes.”.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gustavo Perrella - Duilio de

Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.794/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Leão da Tribo de Judá, com sede no Município de Belo

Horizonte.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  28/2/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.794/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Leão da Tribo de Judá, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro
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atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  23,  que as

atividades  de  seus  Diretores  e  Conselheiros  não  serão  remuneradas,  sendo-lhes

vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no

art.  27,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.794/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Gustavo Perrella - Luiz Henrique - Duilio de

Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 33/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, “acrescenta

artigo à Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14 de dezembro de 2012 e

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento  Interno,  incumbe  a  este  órgão

colegiado examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade

e legalidade.

Fundamentação

A proposição em exame visa a acrescentar disposição à Lei nº 5.301, de 16 de

outubro de 1969, que contém o Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais,

para atribuir aos Comandantes-Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros

Militar o dever de regulamentar a jornada de trabalho dos militares do Estado, com
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definição da carga horária mínima e máxima.

Na justificação, sustenta o autor do projeto que a medida objetiva a proteção dos

direitos dos militares, que estariam sendo submetidos a sobrecarga de trabalho, em

função  da  margem  de  discricionariedade  dos  Comandantes  de  companhias,

destacamentos  e  batalhões  na  definição  da  jornada  de  trabalho  dos  seus

subordinados, entre outros motivos.

Isso posto, observamos que, apesar de pretender alterar lei ordinária, a proposição

deve mesmo ser processada como projeto de lei complementar, de acordo com o

inciso III  do § 2º  do art.  65  da Constituição mineira.  Com efeito,  por  força  deste

dispositivo, alterado pela Emenda à Constituição nº 84, de 2010, a Lei nº 5.301, de

1969,  tem  “status”  de  lei  complementar,  ao  menos  no  que  efetivamente  toca  ao

Estatuto dos Militares.

Quanto  à capacidade legislativa,  decorrente  da  autonomia  político-administrativa

dos  Estados  membros  da  Federação,  consagrada  no  art.  25  da  Constituição  da

República, dispõe o § 1º do art. 42 desta Lei Fundamental, na redação determinada

pela  Emenda  Constitucional  nº  20,  de  1998,  que  “aplicam-se  aos  militares  dos

Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as

disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei

estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X (...)”.

Esse último dispositivo, acrescentado pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998,

estabelece, por seu turno, o seguinte:

“Art. 142 - (…)

§ 3º - (…)

X -  a  lei  disporá sobre  o  ingresso nas Forças Armadas,  os  limites  de idade,  a

estabilidade e  outras  condições  de  transferência  do  militar  para  a  inatividade,  os

direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais

dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas

cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra”.

Observamos, porém, que não seria adequado, da perspectiva da técnica legislativa,

introduzir  a  disposição  sob  exame  no  corpo  da  Lei  nº  5.301,  de  1969,  pois,

obviamente, o prazo a que alude o dispositivo começará a fluir da data da edição da
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lei  que  resultar  da  proposição  em  apreço.  Apresentamos,  portanto,  substitutivo  à

proposição,  de  modo  a  torná-la  um  projeto  de  lei  complementar  autônoma,  sem

qualquer prejuízo para o sentido da norma proposta.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei Complementar nº 33/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a disciplina da jornada de trabalho das carreiras de que trata a Lei nº

5.301, de 16 de outubro de 1969.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os Comandantes-Gerais da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de

Bombeiros Militar de Minas Gerais disciplinarão, em até noventa dias contados da

data de publicação desta lei, a jornada de trabalho das carreiras de que trata a Lei nº

5.301, de 16 de outubro de 1969, estipulando a carga horária semanal mínima e a

máxima.

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

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique - Duilio de Castro - Gustavo

Perrella - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 429/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 429/2011, fruto do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 9/2007, “cria o Fundo Estadual de Segurança

Pública - Fesp - e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 26/2/2011, foi  o  projeto encaminhado às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A proposição foi baixada em diligência à Secretaria de Estado de Defesa Social, à

Secretaria  de  Estado  da  Fazenda  e  à  Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e
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Gestão.

Cumprida a diligência, compete agora a esta Comissão emitir parecer quanto aos

aspectos jurídico, constitucional e legal da proposta, nos termos do disposto no art.

188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Cumpre dizer que proposição de conteúdo idêntico ao do projeto em tela tramitou

nesta Casa na legislatura passada, sob o nº 9/2007, ocasião em que a Comissão de

Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  sobre  a  matéria.  Também  no  ano  de  2003

tramitou  projeto  análogo,  sob  o  nº  823.  Como  não  houve  alteração  no  sistema

jurídico-constitucional  que  importasse  mudança  do  entendimento  consignado  no

referido parecer, passamos a reproduzi-lo a seguir.

A proposta cria o Fundo Estadual de Segurança Pública, que deverá financiar ações

e  projetos  voltados  para  a  modernização  e  o  aparelhamento  da  Polícia  Civil,  da

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

Também  poderão  ser  beneficiárias  do  Fundo,  mediante  convênio,  entidades  da

sociedade civil que, sem fins lucrativos, promovam atividades de interesse social na

área da segurança pública.

Os recursos destinados aos órgãos estaduais seriam utilizados,  prioritariamente,

em investimentos e voltados para projetos e ações que contribuam para a integração

de atividades dos órgãos da segurança pública.

A Lei Maior, no art. 167, inciso IX, permite a criação de fundo de qualquer natureza

desde que haja a devida autorização legislativa.

No âmbito estadual, os parâmetros normativos para a instituição e a extinção de

fundos no Estado de Minas Gerais encontram-se consignados na Lei Complementar

nº 91, de 2006.

A questão toca no princípio do equilíbrio orçamentário. A Lei de Responsabilidade

Fiscal  veda  toda  proposta  de  expansão  governamental  desacompanhada  da

demonstração do impacto financeiro-orçamentário da medida. Ao vincular ao Fundo

Estadual de Segurança Pública parte da receita ordinária do Estado, ainda que em

níveis menos elevados do que os previstos na proposição originalmente apresentada,

o  projeto  reduz  o  montante  de  recursos  estimados  como  receita  pública  para  a
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elaboração do orçamento.

Ora, se é para recorrer aos recursos do erário a fim de fazer face às despesas com

a segurança pública, então que se utilizem os parâmetros já estabelecidos pela lei

orçamentária, a qual é fruto de exaustivas discussões no parlamento, precisamente

porque busca adequar as receitas públicas às diversas demandas a serem atendidas

pelo Estado.

A esse respeito, a Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados,

ao ensejo do exame de compatibilidade ou adequação orçamentária e financeira das

proposições, chegou a consignar em norma interna datada de 22 de maio de 1996 o

seguinte:

“Art. 6º - É inadequada orçamentária e financeiramente a proposição que cria ou

prevê a criação de fundos com recursos da União.

Parágrafo único - Ressalvam-se do disposto no ‘caput’ deste artigo, observadas as

demais disposições desta Norma Interna e desde que a proposição contenha regras

precisas sobre a gestão, funcionamento e controle do fundo, os casos em que:

I - o fundo a ser criado seja de relevante interesse econômico ou social para o País

e

II - as atribuições previstas para o fundo não possam ser realizadas pela estrutura

departamental da Administração Pública.”

Quanto ao primeiro requisito, não há dúvida de que o Fundo Estadual de Segurança

Pública tem conteúdo relevante. Porém, seus beneficiários seriam os órgãos públicos

constitucionalmente encarregados da segurança pública, ou seja, a Polícia Civil,  a

Polícia  Militar  e  o  Corpo  de  Bombeiros  Militar,  que  continuariam  a  exercer  suas

atribuições habituais,  uma vez que a proposta não cria para eles  nenhum tipo de

programa ou atividade novos. A esse respeito, o art. 3º da Lei Complementar n° 91,

de 2006, estabelece as funções que os fundos devem desempenhar:

“Art. 3º - Os fundos desempenharão predominantemente as seguintes funções:

I  -  programática,  destinada  à  execução  de  programa  especial  de  trabalho  da

administração pública estadual;

II - de transferência legal, destinada a concretizar as transferências decorrentes do

compartilhamento de receitas previsto na Constituição da República,  bem como a
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sistematizar outros encargos oriundos de determinações legais;

III - de financiamento, destinada à concessão de financiamentos e à execução de

outras formas de inversão, cujos eventuais retornos serão incorporados ao patrimônio

do fundo, estabelecendo-se, assim, sua natureza rotativa;

IV - de garantia, destinada a proporcionar garantias à realização de determinadas

operações ou projetos de interesse do Estado."

A proposta  em  exame não  cria  programa  especial  de  trabalho,  não  concretiza

transferências  constitucionais,  não  concede  financiamento  nem  serve  de  garantia

para a realização de operações estatais.

O fundo ora sugerido apenas reforça o orçamento da segurança pública,  o que

deve ser feito por meio de emendas ao orçamento. Nesse sentido, é válido lembrar o

pronunciamento da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária acerca do

já citado Projeto de Lei nº 823/2003:

“As  necessidades  da  sociedade  são  mutantes  e  têm  que  ser  aquilatadas

periodicamente. Pode ocorrer que entremos em uma época de pleno emprego, com

uma  acentuada  queda  na  criminalidade.  Assim,  o  volume  de  recursos  que  pré-

alocamos à função segurança pode tornar-se excessivo “vis-à-vis”,  por exemplo, a

função  saúde,  impedindo  a  destinação  da  receita  para  setores  que  se  tornaram,

então, mais carentes. Garantir recursos para um setor tem a contrapartida de negar

recursos para outro, passando-se a falsa impressão que se estão criando receitas

com um passe de mágica (...) Ademais, fundo tem um custo operacional, e, em vez

de utilizar os escassos recursos públicos em uma atividade fim, está-se utilizando-os

em  uma atividade meio.  Está-se criando  mais  um ente  na  já  complexa estrutura

organizacional do Estado, enquanto o desejável é simplificá-la. Não precisamos de

mais  entes  para  cuidar  da  segurança  pública.  Alguns  defendem  até  a  ideia  da

unificação da Polícia Civil  e da Polícia Militar,  com eliminação de sobreposição de

trabalhos, supressão de cargos diretivos, mas esbarram no 'spirit  of  corpus'.  Se a

sociedade demanda melhorar  a  segurança pública,  deve-se  alocar  maior  dotação

orçamentária  nos  órgãos  já  existentes.  A criação do  fundo aumenta  as  despesas

públicas, com repercussão financeira negativa”.

Ademais,  justamente  porque  cria  novas  funções  para  os  agentes  do  Poder



1004
____________________________________________________________________________

Executivo,  a  proposta em análise  contém, ainda,  vício  de  iniciativa,  à luz  do que

dispõe a alínea “e” do inciso III do art. 66 da Constituição mineira:

“Art.  66  -  São  matérias  de  iniciativa  privativa,  além  de  outras  previstas  nesta

Constituição:

III - do Governador do Estado:

e) a criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão autônomo e

entidade da administração indireta;”.

Outrossim, cabe ressaltar que, no ano de 2002, outra proposição de lei com teor

idêntico ao do projeto em análise recebeu veto total do Governador do Estado, com

base fundamentalmente nas razões aduzidas neste parecer, e o veto foi mantido por

esta Casa Legislativa.

Ressalte-se,  por  fim,  que  a  proposição  em  exame foi  baixada  em  diligência  à

Secretaria de Estado de Defesa Social, que se manifestou favoravelmente à matéria,

sugerindo pequenas alterações, como a inclusão da Seds no rol dos beneficiários do

fundo, além da observância do disposto na Lei Complementar nº 27, de 18/1/2003,

que dispõe sobre a instituição, a gestão e a extinção de fundo, no que toca à vedação

de que recursos do fundo sejam destinados a despesas com pessoal.

A Seds sugeriu ainda fossem ouvidas a Secretaria de Estado de Planejamento e a

Secretaria de Estado da Fazenda, tendo em vista o impacto orçamentária decorrente

da proposição em tela,  as  quais  se pronunciaram contrariamente à aprovação da

matéria, reportando-se, em boa medida, aos argumentos aduzidos neste parecer.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 429/2011.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Duilio de Castro - Gustavo Perrella - Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.618/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Rosângela  Reis,  a  proposição  em  epígrafe  autoriza  o
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Poder  Executivo  a  criar  clínicas  públicas  para  internação  e  tratamento  de

dependentes químicos e dá outras providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  12/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  prescreve  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição  em  comento  autoriza  o  Executivo  a  criar  clínicas  públicas  para

internação e tratamento de dependentes químicos. Essas clínicas realizarão trabalho

de  prevenção,  orientação  e  internação,  caso  seja  necessário.  A internação  e  o

tratamento  de  pacientes  adolescentes  e  adultos  dependentes  químicos  serão

realizados em unidades de saúde distintas.

O projeto estabelece, ainda, que o quantitativo de instalações dessas clínicas será

proporcional ao contingente populacional dos Municípios conveniados, na forma do

regulamento.  Para  tanto,  o  Executivo  poderá  firmar  convênios  e  parcerias  com

entidades públicas e  privadas,  além de atribuir  à  Secretaria  de  Estado de Saúde

competência para prover os recursos financeiros e meios materiais indispensáveis à

criação, aparelhamento e custeio de tais clínicas.

Finalmente, a proposição fixa o prazo de 180 dias para a regulamentação da lei

pelo Governador do Estado.

Trata-se  de  um  assunto  de  extrema  relevância  social,  tanto  que,  em  outras

legislaturas,  proposições análogas  tramitaram nesta  Casa sob os  nºs  2.453/2002,

180/2003 e 60/2007. Todavia, as mencionadas proposições não se transformaram em

norma jurídica por estarem eivadas de vício de inconstitucionalidade.

Inicialmente, é preciso ressaltar que a proposição em análise envolve proteção e

defesa  da  saúde,  assim  como proteção  das  crianças  e  dos  jovens,  matérias  de

competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, conforme o art.

24, incisos XII e XV, da Constituição da República. Dessa forma, cabe à União editar

a  norma  geral  e  aos  Estados  suplementá-la,  no  intuito  de  atender  suas
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peculiaridades.

Entretanto,  a norma a ser emanada do Poder Legislativo deve estar respaldada

pela criação de direito novo, o que não ocorre no caso em questão, já que existem

leis federais e estaduais bem como instrumentos infralegais que regulam a matéria.

No âmbito federal,  a Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, institui  o Sistema

Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad - e prescreve medidas para

prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes

de  drogas.  Entre  os  princípios  norteadores  do  Sisnad  está  a  observância  das

orientações e normas emanadas do Conselho Nacional Antidrogas - Conad -, bem

como a promoção da integração entre as políticas de prevenção do uso indevido,

atenção  e  reinserção social  de  usuários  e  dependentes  de  drogas  e  as  políticas

públicas setoriais dos órgãos do Poder Executivo da União, do Distrito Federal, dos

Estados e dos Municípios.

Prevê ainda a referida lei, em seu art. 23, que as redes dos serviços de saúde da

União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de

atenção  ao  usuário  e  ao  dependente  de  drogas,  respeitadas  as  diretrizes  do

Ministério da Saúde.

No uso de sua competência regulamentar, o Conad editou a Resolução nº 3, de 27

de  outubro  de  2005,  aprovando  a  Política  Nacional  sobre  Drogas,  que  tem  por

objetivo a construção de uma sociedade protegida do uso de drogas ilícitas e do uso

indevido de drogas lícitas. O princípio que fundamenta todas as suas ações é o da

responsabilidade compartilhada, que consiste em uma atuação conjunta dos diversos

segmentos do governo e da sociedade para reduzir a oferta e a demanda de drogas e

os danos advindos de seu consumo.

No âmbito estadual, a preocupação com a prevenção da dependência de drogas e

afins figura no § 3º do art. 222 da Constituição mineira, que determina ser esta um

dever  do  Estado.  No tocante  à  regulação da matéria,  a  Lei  nº  11.544,  de  1994,

regulamenta  esse  dispositivo  constitucional,  fixando  as  atribuições  do  Estado  na

prevenção do uso indevido de drogas, substâncias entorpecentes e afins. Por sua

vez, o Decreto nº 44.360, de 24 de julho de 2006, instituiu a Política Estadual sobre

Drogas, com os mesmos princípios da Política Nacional.
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Ressalte-se que, no Estado, o órgão competente para tratar da questão das drogas

é a  Subsecretaria  de Políticas  sobre  Drogas,  inserida  atualmente  na  estrutura  da

Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds. Entre os órgãos subordinados à Seds

está o Conselho Estadual Antidrogas - Conead.

Nos  termos  do Decreto nº  44.003,  de  5 de abril  de  2005,  compete  ao Conead

estabelecer as diretrizes da política estadual sobre drogas, nas áreas de prevenção,

tratamento  e  reinserção  social,  fiscalização  e  redução  da  oferta.  Cabe  ainda  ao

Conselho propor a política estadual  sobre drogas,  em consonância com a política

nacional estabelecida pelo Conselho Nacional Antidrogas, compatibilizando o plano

estadual com o nacional e acompanhando a execução de ambos.

Existe  ainda  farta  legislação  esparsa  no  Estado,  tratando  da  questão,  como já

abordou esta  Comissão na legislatura  passada,  ao  examinar  o  Projeto  de  Lei  nº

60/2007.

A Lei nº 12.171, de 1996, proíbe a venda de cigarro e bebida alcoólica nas escolas

públicas de ensino fundamental e médio da rede estadual e nas conveniadas; a Lei nº

12.462, de 1997, criou o Fundo Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de

Entorpecentes - Funpren.

Por sua vez, a Lei nº 12.615, de 1997, instituiu a Semana Estadual de Prevenção

às Drogas; a Lei nº 12.903, de 1998, define medidas para combater o tabagismo no

Estado e  proíbe  o  uso de  cigarro  e  similares  nos  locais  que  menciona;  a  Lei  nº

13.080, de 1998, dispõe sobre campanha educativa de prevenção do uso de drogas,

da violência, das doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce. Por fim,

a Lei nº 13.411, de 1999, torna obrigatória a inclusão, no programa de disciplinas do

ensino  fundamental  e  médio,  de  estudos  sobre  o  uso  de  drogas  e  dependência

química.

No campo da saúde, o Ministério da Saúde - MS - instituiu a Política de Atenção a

Usuários de Álcool e outras Drogas,  que está integrada à Área Técnica de Saúde

Mental/Álcool e Drogas, bem como às demais áreas do referido órgão. É importante

citar a Portaria do Ministério da Saúde nº 2.197/GM, de 14 de outubro de 2004, que

redefiniu e ampliou a atenção integral para usuários de álcool e outras drogas, no

âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Além dela, há a Portaria nº 816/GM, de 30
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de  abril  de  2002,  também  do  MS,  que  institui  o  Programa Nacional  de  Atenção

Comunitária Integrada a Usuários de Álcool e outras Drogas.

Como se vê, o direcionamento necessário para a implementação de uma política

voltada para os  usuários  de drogas já  se encontra  fartamente  regulamentado,  de

forma  que  as  propostas  contidas  no  projeto  de  lei  em  análise  não  inovam  o

ordenamento jurídico.  No que concerne à implementação das políticas  voltadas à

prevenção do uso de drogas e de atenção ao seu usuário, está tal iniciativa inserida

na competência material do Poder Executivo. Cabe ao governo do Estado, detentor

dos  instrumentos  apropriados  para  criar  e  fomentar  programas  governamentais

sujeitos a procedimentos técnicos, a competência para instituir  esse tipo de ação.

Nesse sentido já se manifestou esta Comissão reiteradas vezes, ao apreciar matérias

dessa natureza.

Registre-se, por ser oportuno, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no

julgamento da Questão de Ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADIN nº

224-4/RJ -, ao determinar que apenas os programas previstos na Constituição, bem

como  os  que  impliquem  investimentos  ou  despesas  para  ente  da  Federação,

necessariamente inseridos no seu orçamento, devem ser submetidos ao Legislativo.

Com exceção dessas hipóteses, nenhum plano ou programa deve ser submetido pelo

Executivo  ao  Congresso,  seja  porque  muitos  deles  são  atividades  típicas  da

Administração, seja porque restaria inviabializado o exercício das funções do Poder

Executivo.

Finalmente,  ressalte-se  que  a  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  em  resposta  à

diligência solicitada por esta Comissão, manifestou-se contrariamente à proposição,

tendo em vista que esta prevê “ação desconectada da ideia de redes de atenção à

saúde e que fere os preceitos fundamentais da reforma psiquiátrica”.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.618/2011.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Duilio de Castro - Gustavo Perrella - Luiz

Henrique.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.287/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, a proposição em epígrafe “determina que os

fabricantes de roupas e de calçados, no âmbito do Estado, atendam às necessidades

das pessoas que precisam de tamanhos especiais, na forma que especifica, e fixa

outras providências”.

Publicada  no  Diário  do  Legislativo  de  28/6/2012,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  ora  apresentada,

preliminarmente, quanto à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos

do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.287/2012 prevê que as indústrias de roupas e calçados, no

âmbito do Estado de Minas Gerais, terão que envidar meios para atender às pessoas

que necessitam de tamanhos especiais, destinando para tanto, no mínimo, 5% da sua

produção, nos termos do art. 2º.

Além disso, a proposição estabelece que os fabricantes não poderão encarecer os

referidos  produtos  de  tamanhos  especiais  mais  do  que  5% em  relação  ao  preço

atribuído aos produtos de tamanho padrão (art. 4º).

O projeto prevê, ainda, a aplicação de multa equivalente ao valor das peças que

deixarem de ser fabricadas,  atualizada monetariamente até a data da sua efetiva

produção, segundo os índices da tabela do Tribunal de Justiça do Estado de Minas

Gerais, em caso de descumprimento da obrigação estabelecida no art. 2º, destinada

ao Fundo Especial de Defesa e Reparação de Interesses Difusos (art. 5º).

A autora justifica a apresentação da proposição afirmando que parte da sociedade,

nos dias atuais, sofre de sobrepeso, o que tem sido objeto de preocupação constante

dos órgãos de saúde e de repercussão na imprensa. Argumenta que essa parcela

significativa da população tem encontrado enorme dificuldade para adquirir vestuário

adequado,  razão pela  qual  é  necessário  que sejam estabelecidas regras próprias
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para  que  os  fabricantes  industriais  disponibilizem  uma  quantidade  mínima  de

produtos destinados a esse público.

Para  esclarecimentos  sobre  a  matéria,  o  projeto  foi  baixado  em  diligência  à

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico,  que  se  manifestou

contrariamente à tramitação da proposição, em razão da interferência indevida no

mecanismo de alocação de recursos pelo mercado.

Em que pese o propósito da autora de garantir e de facilitar às pessoas que sofrem

de  sobrepeso ou  necessitam  de roupas  e  de  calçados  de tamanhos  especiais  o

acesso a produtos adequados às suas necessidades, a proposição encontra óbices

de natureza jurídica, conforme veremos a seguir.

Com relação ao aspecto da iniciativa legislativa, a matéria de que trata a proposição

disciplina tema afeto à proteção e defesa do consumidor, razão pela qual se insere no

âmbito da competência legislativa concorrente entre os Estados, o Distrito Federal e a

União (art. 24, inciso VIII, da Constituição da República).

Entretanto, a matéria em questão, nos moldes apresentados, constitui  ingerência

indevida do Estado no domínio econômico, visto que impõe aos fabricantes de roupas

e de calçados a produção específica de produtos em tamanhos especiais, onerando

sobremaneira  os  custos  de  produção,  em  patente  ofensa  ao  princípio  da  livre

iniciativa,  orientador  da  ordem  econômica  e  fundamento  do  nosso  Estado

Democrático de Direito (art. 1º, inciso IV, e art. 170, “caput”, ambos da Constituição da

República).

Segundo  a  doutrina,  “livre  iniciativa  e  livre  concorrência  são  conceitos

complementares, mas essencialmente distintos. A primeira não é senão a projeção da

liberdade individual  no plano  da produção,  circulação e  distribuição das riquezas,

assegurando não apenas a livre  escolha das profissões e atividades econômicas,

mas também a autônoma eleição dos processos ou meios julgados mais adequados

à consecução dos fins visados. Liberdade de fins e meios informa o princípio da livre

iniciativa, conferindo-lhe um valor primordial, como resulta da interpretação conjugada

dos citados arts.  1º e 170”.  (Reale, Miguel.  “O Plano Collor  II  e a intervenção do

estado na ordem econômica”, in: “Temas de direito positivo”, São Paulo: Revista dos

Tribunais, 1992, p. 250-251)
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Extrai-se do princípio da livre iniciativa que, em regra, não cabe ao poder público

criar  óbices intransponíveis  à  exploração de determinadas atividades  econômicas,

exceto quando houver fundamentação pertinente para tanto, ditada por razões de

interesse público,  especialmente as  que visem a preservar a livre concorrência, a

fomentar a justiça social e a promover a defesa do consumidor.

Porém, o que prevalece nesse campo é a regra da livre iniciativa, que engloba a

liberdade de gestão e atividade da empresa, devendo as restrições ser decorrentes

da própria Constituição da República ou de leis editadas com fundamento nela.

No  caso  em  questão,  a  restrição  que  se  pretende  estabelecer  não  encontra

fundamento na Constituição. Isso porque, no que diz respeito à produção da indústria

de roupas e de calçados, a própria lei do mercado regula a questão, de forma que o

comerciante que tenha interesse em atender a determinado público destina a sua

produção  a  esse  fim,  como  já  o  fazem,  por  exemplo,  os  estabelecimentos

especializados  em  calçados  ortopédicos  e  confeccionados  sob  medida,  como

também aqueles voltados para a fabricação de vestuário em tamanhos especiais.

Dessa forma, embora seja louvável a intenção da autora, o projeto é limitado na

solução proposta, além de impor aos comerciantes medida excessiva e injustificável,

haja vista que não considera a diversidade de fabricantes de roupas e de calçados

existentes no Estado, tampouco a existência de estabelecimentos especializados no

atendimento desse público específico.

Por fim, cumpre registrar que matéria similar à presente foi objeto do Projeto de Lei

nº  1.984/2008,  de  autoria  do  Deputado  Délio  Malheiros.  Todavia,  não  teve

prosseguimento nesta Casa.

Assim, à vista da exposição feita, entende-se que o projeto não pode prosperar

nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.287/2012.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Luiz Henrique - Duilio de

Castro.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.344/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe “obriga as

empresas prestadoras de serviço de telefonia fixa e móvel, de TV por assinatura e de

transmissão de dados via internet a oferecer aos consumidores com contratos em

atividade  as  mesmas  condições  para  adesão  aos  novos  planos  e  pacotes

promocionais”.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/8/2012,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete  a  esta  Comissão  emitir  parecer  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.344/2012  estabelece  que  as  prestadoras  de  serviço  de

telefonia fixa e móvel, de TV por assinatura e de transmissão de dados via internet

ofereçam ao consumidor que possua contrato em atividade as mesmas condições

previstas para a adesão de novos planos e pacotes promocionais (art. 1º).

A proposição  prevê  ainda  que  as  disposições  contidas  no  art.  1º  somente  se

aplicarão  aos  novos  planos  e  pacotes  promocionais  que mantenham as  mesmas

características, conteúdos, programação, franquia de minutos, taxa de velocidade e

taxa de transferência de dados dos planos anteriormente contratados (art. 2º).

O  projeto  fixa  também  que  a  transferência  para  os  novos  planos  e  pacotes

promocionais  somente  se  efetuará  mediante  a  concordância  e  sem  ônus  para  o

consumidor (art. 4º). Além disso, veda a cobrança de multa em virtude da adesão aos

novos planos e pacotes promocionais (art. 5º).

O autor explica que a apresentação da proposição tem por finalidade garantir aos

consumidores com contrato em atividade o direito de igualdade de condições com

aqueles que, por força de promoções, acabam por obter condições mais vantajosas

no momento da contratação de planos e de pacotes de telefonia móvel e fixa, de TV
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por assinatura e de transmissão de dados via internet.

Não  obstante  o  propósito  do  autor  de  resguardar  a  igualdade  de  condições

contratuais  entre  os  antigos  contratantes  e  os  novos  adquirentes  de  planos e  de

pacotes  promocionais  de  telefonia  fixa  e  móvel,  de  TV  por  assinatura  e  de

transmissão de dados via internet, a proposição contém vício insanável de iniciativa,

uma vez que afronta competência legislativa privativa da União para tratar da matéria,

nos termos do disposto no art. 22, inciso IV, da Constituição da República, abaixo

transcrito:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;”.

A esse respeito já se posicionou o Supremo Tribunal Federal, no sentido de que

norma estadual não pode impor obrigações e sanções para as empresas prestadoras

de serviços de telecomunicações, sob pena de invasão da competência legislativa

privativa da União:

“Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigos 1º e 2ª da Lei 18.403/2009,

do Estado de Minas Gerais. Obrigação de o fornecedor informar, no instrumento de

cobrança  enviado  ao  consumidor,  a  quitação  de  débitos  anteriores.  Competência

privativa da União para legislar sobre telecomunicações. Ofensa aos artigos 21, XI,

22, IV, e 175, parágrafo único, I e II, todos da Constituição Federal. Liminar deferida. I

- Norma estadual que imponha obrigações e sanções para empresas, dentre as quais

as  prestadoras  de  serviços  de  telecomunicações,  não  previstas  nos  contratos

previamente  firmados  com  a  União,  a  qual  detém  a  competência  privativa  para

legislar em tais casos, viola, à primeira vista, o Texto Constitucional, conforme pacífica

jurisprudência  deste  Tribunal.  II  -  Medida  cautelar  deferida  para  suspender,  até  o

julgamento  final  desta  ação,  a  aplicação  dos  artigos  1º  e  2º  da  Lei  18.403,  de

28/9/2009,  do  Estado  de  Minas  Gerais,  tão  somente  em  relação  às  empresas

prestadoras de serviços de telecomunicações delegados pela União. (ADI 4533 MC,

Relator(a):  Min.  Ricardo  Lewandowski,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  25/08/2011,

Processo  Eletrônico  DJe-022  DIVULG  31-01-2012  PUBLIC  01-02-2012)”.  (Grifos

nossos.)
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Por outro lado, não se pode olvidar que o art. 175 da Constituição da República

determina, para a hipótese da prestação de serviços sob o regime de concessão,

conforme ocorre no caso em tela, que lei  disponha sobre o regime das empresas

prestadoras  dos  serviços,  o  caráter  especial  dos  contratos  e  da  prorrogação,  as

condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão, como também sobre

os direitos dos usuários, a política tarifária e a obrigatoriedade da manutenção de

serviço adequado.

A norma a que se refere o texto constitucional é lei federal, já que a prestação dos

serviços de telecomunicações e de informática é atribuída à União.

Dessa  forma,  o  Estado  membro  não  pode  interferir  nas  relações  contratuais

firmadas entre o Poder concedente federal e as empresas concessionárias de serviço

público, como são aquelas que prestam os serviços de telefonia fixa e móvel, de TV

por  assinatura  e  de  transmissão  de  dados  via  internet,  notadamente  para  impor

alterações  das  condições  estipuladas  em  contrato  de  concessão,  visto  que  isso

configuraria vício de inconstitucionalidade formal:

“EMENTA:  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  contra  a  expressão  'energia

elétrica', contida no caput do art. 1º da Lei nº 11.260/2002 do Estado de São Paulo,

que proíbe o corte de energia elétrica, água e gás canalizado por falta de pagamento,

sem prévia comunicação ao usuário. 2. Este Supremo Tribunal Federal possui firme

entendimento no sentido da impossibilidade de interferência do Estado-membro nas

relações  jurídico-contratuais  entre  Poder  concedente  federal  e  as  empresas

concessionárias,  especificamente  no  que  tange  a  alterações  das  condições

estipuladas  em  contrato  de  concessão  de  serviços  públicos,  sob  regime  federal,

mediante a edição de leis estaduais. Precedentes. 3. Violação aos arts. 21, XII, b, 22,

IV,  e  175,  caput  e  parágrafo  único,  incisos  I,  II  e  III  da  Constituição  Federal.

Inconstitucionalidade.  4.  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  julgada  procedente.

(ADI 3729, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 17/09/2007,

DJe-139 DIVULG 08-11-2007 PUBLIC 09-11-2007 DJ 09-11-2007 PP-00029 EMENT

VOL-02297-01 PP-00198 RDDP n. 50, 2007, p. 150-152)”.

Além da competência legislativa privativa da União para disciplinar a matéria, vale

frisar  que cabe à Agência Nacional  de Telecomunicações (Anatel)  regulamentar  e
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fiscalizar os serviços de telefonia fixa e móvel,  TV por assinatura, transmissão de

dados  via  internet  e  similares,  zelando  pela  garantia  de  padrões  mínimos  de

qualidade para os consumidores.

Assim, não há possibilidade de o projeto em exame tramitar nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 3.344/2012.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa,  Presidente -  Gustavo Perrella,  relator -  Duilio  de Castro -  Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.354/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Liza  Prado,  a  proposição  em  epígrafe  trata  da

disponibilização de mapa de assentos para escolha de lugar e a manutenção de toda

a  lotação  com  lugares  numerados  nos  estádios  e  ginásios  esportivos  e

estabelecimentos congêneres com mais de vinte mil lugares.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/8/2012,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Compete a este órgão colegiado a análise preliminar de seus aspectos jurídico,

constitucional e legal, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Na reunião de 28/8/2012 desta Comissão, a proposição foi baixada em diligência à

Secretaria-Geral  da  Governadoria  do  Estado  e  à  Secretaria  de  Esportes  e  da

Juventude.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe objetiva obrigar os proprietários e administradores dos

estádios e ginásios esportivos e estabelecimentos congêneres com mais de vinte mil

lugares  numerados  localizados  no  Estado  a  disponibilizar  ao  consumidor,  no

momento da compra do ingresso, mapa de assentos para escolha do lugar que irá

ocupar (art. 1º), devendo nos bilhetes de ingresso constar o número do assento que
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será ocupado pelo adquirente (art. 2º).

A proposição prevê a responsabilidade dos órgãos de que trata a lei, diretamente ou

por intermédio de outras instituições públicas ou privadas, quanto ao planejamento,

coordenação e fiscalização da execução da política estadual de proteção e defesa do

consumidor, de modo a garantir ao torcedor: I - a opção de escolha do assento de sua

preferência; II - a observância da correspondência entre o número indicado no bilhete

e o assento ocupado; III - a disponibilização, no ato da compra do ingresso, de mapa

que facilite a identificação do assento que vai ocupar no estádio; IV - a fiscalização,

inclusive  nas  dependências  dos  estádios,  para  que  os  organizadores  e

administradores cumpram o determinado nesta lei.

Estabelece  também  que  o  Poder  Executivo  fica  autorizado,  diretamente  ou  por

intermédio de fundo específico ou parcerias, a repassar recursos aos Municípios para

a fiscalização da aplicação da lei (art. 4º).

A Deputada  esclarece  que  o  projeto  de  lei  “tem  por  finalidade  garantir  maior

qualidade aos eventos esportivos, proporcionando maior segurança e conforto aos

torcedores  do  Estado  de  Minas  Gerais”.  Alega  ainda  que  “a  falta  de  lugares

numerados tem gerado grandes problemas aos torcedores que compram o ingresso

numerado, pois, quando chegam aos referidos locais, os melhores assentos já estão

ocupados por outros torcedores que chegaram mais cedo, os quais se recusam a

sair,  alegando  que,  no  momento  da  compra,  não  lhes  foi  dada  oportunidade  de

escolher onde gostariam de assentar”.

A matéria da proposição em análise não se insere no âmbito daquelas de iniciativa

privativa  a  que se refere o  art.  66  da  Constituição  do Estado,  razão pela  qual  a

iniciativa legislativa, neste caso, é facultada a qualquer parlamentar, na forma do art.

65 do referido diploma.

Além disso,  o tema insere-se no âmbito da competência legislativa concorrente,

consoante se extrai do disposto nos incisos V e VIII do art. 24 da Constituição da

República e nas alíneas “e” e “h” do inciso XV do art. 10 da Constituição do Estado,

por dizer respeito, notadamente, à relação consumerista, ligado, de modo reflexo, à

cultura  e  ao desporto,  matérias  que também se inserem no âmbito da  legislação

concorrente (alínea “i” do inciso XV do art. 10 da Constituição mineira).
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No âmbito da legislação concorrente compete à União estabelecer normas gerais,

cabendo aos Estados a suplementação das diretrizes e parâmetros fixados em lei

federal (§§ 1º e 2º do art. 24 da Constituição da República). Na inexistência de lei

federal sobre o assunto, os Estados exercerão competência legislativa plena, para

atender a suas peculiaridades (§ 3º do art. 24).

Nesse contexto, objetivando estabelecer normas de proteção e defesa do torcedor,

aprovou-se, no Congresso Nacional, a Lei nº 10.671, de 2003, que dispõe sobre o

Estatuto de Defesa do Torcedor e dá outras providências. Além de assegurar direitos

do torcedor em relação aos eventos, organizações e práticas esportivos (art. 5º, art.

6º, §2º, art. 7º, art. 9, art. 10, art. 11, art. 17, art. 20, art. 22, art. 26, art. 28, art. 29, art.

30,  art.  32,  art.  34),  inclusive no que se refere à segurança nos locais onde são

realizados os eventos esportivos, durante e após a realização das partidas (art. 13), o

Estatuto  estabelece  deveres,  como,  por  exemplo,  a  exigência  de  condições  de

acesso e permanência do torcedor no recinto esportivo (art. 13-A).

No Capitulo V (Dos Ingressos) do Estatuto do Torcedor, estão previstas as regras

relacionadas com a venda de bilhetes para ingresso nos eventos esportivos. No que

se  refere  ao  prazo  de  antecedência  de  venda  dos  bilhetes,  a  regra  garante  ao

torcedor que os ingressos para as partidas integrantes de competições profissionais

sejam colocados à venda até 72 horas antes do início da partida correspondente (art.

20). O referido prazo poderá ser reduzido para quarenta e oito horas nas situações

previstas no §1º do art. 20.

O Estatuto  também garante  que a  venda dos bilhetes  deverá  ser  realizada por

sistema que assegure a sua agilidade e amplo acesso à informação (art. 20, §2º),

assegurando-se ao torcedor partícipe o fornecimento de comprovante de pagamento,

logo após a aquisição dos ingressos (art.  20, §3º). Além disso, o preço pago pelo

ingresso deverá constar no bilhete (art.  24).  É direito do torcedor,  também, que a

venda seja realizada em, pelo menos, cinco postos de venda localizados em distritos

diferentes da cidade, nas partidas que compõem as competições de âmbito nacional

ou regional de primeira e segunda divisão (art. 20, §5º).

Estreitamente  pertinente  ao  propósito  da  presente  proposição,  destacamos,  no

Estatuto do Torcedor, o art. 22, que estabelece, como direitos do torcedor: I -  que
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todos os ingressos emitidos sejam numerados; II - ocupar o local correspondente ao

número constante do ingresso. O disposto no inciso II não se aplica aos locais já

existentes para assistência em pé, nas competições que o permitirem (art. 22, §1º).

Registre-se, também, que a emissão de ingressos e o acesso ao estádio na primeira

e  segunda  divisões  da  principal  competição  nacional  e  nas  partidas  finais  das

competições eliminatórias  de  âmbito nacional  deverão ser  realizados por  meio de

sistema eletrônico que viabilize a fiscalização e o controle da quantidade de público e

do movimento financeiro da partida (art. 22, §2º).

Verificamos,  assim,  que  o  Estatuto  do  Torcedor  garante  inúmeros  direitos  aos

torcedores em relação ao modo e às condições de aquisição dos ingressos, bem

como no que se refere às informações que deverão constar no bilhete. Quanto a este

último  ponto,  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  (Lei  nº  8.078)  garante  ao

consumidor  o direito  de obter a informação adequada e clara sobre os diferentes

produtos  e  serviços,  com  especificação  correta  de  quantidade,  características,

composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6º,

III).

Com efeito, a relevante garantia ao torcedor incorporada ao Estatuto do Torcedor

reside  no  direito  de  ocupar  o  assento  correspondente  ao  número  constante  no

ingresso emitido e por ele adquirido. Tal garantia se torna ainda mais importante a

partir do momento em que os estádios de futebol localizados em diversos Estados da

Federação,  principalmente  aqueles  que  foram  reformados  ou  construídos  para  a

realização de jogos de futebol na Copa das Confederações FIFA 2013 e na Copa do

Mundo  FIFA 2014,  foram  setorizados  com  o  objetivo  de  garantir  o  acesso  aos

assentos de acordo com a localização, visibilidade, acessibilidade, proximidade do

campo,  entres  outros  aspectos,  viabilizando,  como consequência,  a  cobrança  de

valores diferenciados pelos ingressos a serem adquiridos.

Devemos ressaltar que a FIFA - “Fédération Internationale de Football Association” -

entidade responsável pela organização das competições mencionadas anteriormente

-,  reafirma a necessidade de numeração dos assentos,  de forma clara e  de fácil

identificação,  garantindo  ao  torcedor  o  direito  de  ocupar  o  correspondente  local

informado  no  ingresso  por  ele  adquirido.  Nesse  sentido,  segundo  informação
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prestada pela Secretaria de Estado Extraordinária da Copa do Mundo - Secopa, tal

exigência é estabelecida pela FIFA, consoante se extrai do documento “Estádios de

Futebol: recomendações e requisitos técnicos, 5ª edição, 2011, pág. 111”, no capítulo

6.1,  “Padrões gerais  de  conforto”,  item “Identificação de assentos”,  nos seguintes

termos:

“A identificação das fileiras deve ser exibida claramente nas áreas de circulação e

setores em local de fácil localização no lado externo ao último assento. Quando o

espectador chegar a um estádio desconhecido com um ingresso marcando Setor B,

Fila 22, Cadeira 9, o caminho para o assento deve estar claramente marcado e ser de

identificação fácil.

Todos os assentos devem ser numerados de modo que possam ser clara, fácil e

imediatamente identificados. Os espectadores não devem ter de se inclinar para ler

números de assentos obscuros, apagados e minúsculos em placas de numeração

enquanto outros esperam atrás, impacientes e frustrados. É importante que todo o

processo de entrada não seja estressante ou desnecessariamente demorado”.

Destarte,  podemos extrair  da  Lei  Geral  da Copa (Lei  nº  12.663,  de  2012),  que

dispõe  basicamente  sobre  as  medidas  relativas  à  Copa das  Confederações  FIFA

2013 e à Copa do Mundo FIFA 2014, o direito garantido ao torcedor de ocupar os

assentos  numerados  devidamente  identificados  e  informados  nos  ingressos.  Com

efeito, prevê o art. 27 da lei citada que os critérios para cancelamento, devolução e

reembolso  de  ingressos,  assim  como  para  alocação,  realocação,  marcação,

remarcação e cancelamento de assentos nos locais dos eventos, serão definidos pela

FIFA.

A propósito, norma semelhante é encontrada no Estado de São Paulo, embora não

se  preveja  a  obrigação  de  ser  disponibilizada  ao  consumidor,  no  momento  de

aquisição do bilhete, mapa de assentos para escolha do local que pretende ocupar.

Trata-se da Lei nº 9.470, de 1996, que dispõe sobre a manutenção de toda a lotação

com  lugares  numerados  nos  estádios  de  futebol,  ginásio  de  esporte  e

estabelecimentos congêneres. Além dessa obrigação, a referida lei  estabelece que

nos  bilhetes  de  ingresso  dos  locais  descritos  no  artigo  anterior  deverá  constar,

obrigatoriamente,  o  número  do  lugar  a  ser  ocupado  pelo  adquirente  (art.  2º).  Do
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mesmo modo, no Município de São Paulo, a Lei nº 11.786, de 1995, torna obrigatória,

nos  cinemas,  cineclubes,  cinematecas,  teatros,  casas  de  espetáculo,  estádios  de

futebol,  ginásios  de  esporte  e  demais  estabelecimentos  congêneres  que

comercializem bilhetes de ingresso a eventos, a manutenção de toda a lotação com

lugares  numerados  (art.  1º),  devendo  constar,  obrigatoriamente,  nos  bilhetes  dos

referidos estabelecimentos, o número do lugar a ser ocupado pelo adquirente (art. 2º).

Com efeito,  o direito garantido ao torcedor de adquirir  um ingresso devidamente

numerado e de ocupar o correspondente assento decorre do Estatuto do Torcedor,

caracterizando-se, outrossim, como um direito decorrente de relação consumerista.

Como  consequência,  a  garantia  desse  direito  depende  da  existência  de  algum

mecanismo pelo qual o consumidor tenha a possibilidade de escolher, no momento

da aquisição do ingresso, o local  onde pretende se assentar,  de acordo com sua

preferência,  seja por  questão financeira,  de  visibilidade,  de  proximidade,  seja  por

outras. Parece-nos que, de fato, o mapa de assentos é o instrumento mais eficaz

para  a  garantia  do  direito  de  escolha  do  assento  ao  torcedor  consumidor,  a  ser

implementado  por  sistema  eletrônico  que  assegure  agilidade  e  amplo  acesso  à

informação (art. 20, §2º, do Estatuto do Torcedor). O próprio Estatuto em referência

prevê,  também,  que  a  emissão  de  ingressos  e  o  acesso  aos  estádios  em

determinadas  competições  nacionais  deverão ser  realizados  por  meio  de  sistema

eletrônico que viabilize  a fiscalização e o controle da quantidade de público e do

movimento financeiro da partida (art. 22, §2º), de tal modo que o sistema eletrônico

utilizado deverá ser aperfeiçoado ou modificado para garantir o direito de escolha do

assento.

Atualmente, em Minas Gerais, segundo informações obtidas no Cadastro Nacional

de  Estádios  de  Futebol  -  CNEF  -,  elaborado  pela  Diretoria  de  Competições  da

Confederação  Brasileira  de  Futebol  -  CBF  -  (última  revisão  em  13/1/2012),  os

seguintes estádios possuem capacidade oficial superior a vinte mil assentos: em Belo

Horizonte,  Estádio  Magalhães  Pinto  -  “Mineirão”  e  Estádio  Raimundo  Sampaio  -

“Independência”; em Juiz de Fora, Estádio Municipal Radialista Mário Helênio - “Mário

Helênio”; em Uberlândia, Estádio Municipal João Havelange - “Parque do Sabiá”. Em

Pouso Alegre,  segundo a informação obtida no sítio  eletrônico da CBF, o Estádio
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Municipal Irmão Gino Mário Rossi tem capacidade superior a 20 mil assentos, embora

essa não seja reconhecida como sua capacidade oficial.

Em relação aos Estádios “Mineirão e “Independência”, o Estado de Minas Gerais

celebrou, respectivamente, com as concessionárias Minas Arena e BWA, contratos de

concessão  administrativa  para  fins  de  exploração,  operação  e  manutenção,

precedidas  da  realização  de  obras  de  reforma.  Não  obstante,  os  contratos  de

concessão celebrados entre as partes não desobrigam as concessionárias de garantir

ao torcedor o direito de ocupar o assento correspondente à numeração constante no

ingresso,  por  se  tratar  de  relação  contratual  estabelecida  entre  a  empresa

concessionária  e  o  torcedor  consumidor.  Outrossim,  por  já  se  tratar  de  direito

garantido no Estatuto  do  Torcedor,  desnecessário se  faz constar  sua previsão no

contrato de concessão administrativa, como obrigação da concessionária.

Assim,  devemos  registrar  que  existem  duas  relações  contratuais,  de  natureza

jurídicas  distintas:  a  de  direito  público,  entre  o  Estado  de  Minas  Gerais  e  as

concessionárias,  e  a  de  direito  privado,  entre  as  concessionárias  e  o  torcedor

consumidor.  Com  efeito,  o  objeto  da  proposição  em  análise  relaciona-se  com  a

segunda relação contratual, de cunho consumerista.

Nesse  contexto,  lembramos  que  o  Estádio  Governador  Magalhães  Pinto  -

“Mineirão”  será  utilizado  em  ambas  as  competições,  razão  pela  qual,  durante  a

realização desses eventos esportivos, as normas da FIFA deverão ser observadas,

independentemente  de  existir  lei  estadual  exigindo  o  direito  de  ocupar  o

correspondente assento adquirido.

Insta registrar que a Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - SEEJ - se

manifestou  favoravelmente  à  aprovação  da  presente  proposição  por  ela  se

compatibilizar “com as orientações traçadas pela política estadual de apoio e fomento

ao desporto”. Registra também que já existe no mercado tecnologia adequada que

assegure  aos  frequentadores  a  possibilidade  de  comprar  ingresso  com  lugar

marcado, como já ocorre em teatros e cinemas. Por fim, a Secretaria em comento

informa  que  são  poucos  os  estádios  no  Estado  que  possuem  mais  de  vinte  mil

lugares  numerados  e,  portanto,  passíveis  de  fiscalização  efetiva  na  venda  dos

ingressos,  embora  pondere  ser  necessária  a  previsão  na  proposição  de  efetivo
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sistema de fiscalização, no interior dos estádios, que garanta ao torcedor o direito de

ocupar o local correspondente à numeração do bilhete, sugerindo, para tornar este

direito eficaz, a realização de campanhas educativas.

Sobre esse ponto, em se tratando de relação consumerista, a fim de viabilizar a

concretização  do  direito  do  torcedor  consumidor,  a  proposição  prevê  tratar-se  de

obrigação do administrador do estádio (público ou privado) fiscalizar as dependências

do estabelecimento de modo a garantir ao consumidor a ocupação do assento com

numeração igual à do bilhete adquirido. Com o objetivo de evitar que a norma seja

inócua,  acrescentamos ao projeto penalidades previstas  no  Código  de Defesa do

Consumidor aplicáveis ao administrador que descumprir as obrigações previstas na

lei.

A propósito, a Secretaria de Estado Extraordinária da Copa do Mundo - Secopa - ,

além de manifestar-se favoravelmente  à  aprovação da  proposição,  registra,  entre

outros pontos, que o contrato de concessão administrativa celebrado com a Minas

Arena não é incompatível com o conteúdo do projeto apresentado.

Do que se expôs, conclui-se que o projeto de lei  em exame, além de estar em

sintonia com a legislação federal, especialmente com o Estatuto do Torcedor, a Lei

Geral da Copa e o Código de Defesa do Consumidor, também se compatibiliza com

as  exigências  e  recomendações  da  FIFA  para  a  realização  da  Copa  das

Confederações 2013 e Copa do Mundo 2014.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 3.354/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  adoção  de  mapa  de  assento  e  lugares  numerados  nos

estabelecimentos que menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  os  administradores  dos  estádios  e  ginásios  esportivos  e

estabelecimentos congêneres com mais de vinte mil assentos numerados localizados

no  Estado  obrigados  a  disponibilizar  ao  consumidor,  no  momento  da  compra  do
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ingresso, mapa de assentos para escolha do lugar que ocupará.

Parágrafo  único  -  São  obrigações  dos  administradores  correlatas  àquela

estabelecida no “caput”:

I - garantir ao consumidor a opção de escolher o assento de sua preferência;

II - observar a correspondência entre o número do assento e o número indicado no

bilhete;

III - permitir, no ato da compra, a consulta ao mapa para a identificação do assento;

IV  -  fiscalizar  as  dependências  do  estabelecimento  de  modo  a  garantir  ao

consumidor  a  ocupação do assento  com numeração correspondente  à  do  bilhete

adquirido.

Art. 2º - Os administradores dos estabelecimentos referidos no art. 1º terão o prazo

de cento e vinte dias para se adaptarem ao disposto nesta lei.

Art. 3º - O descumprimento das obrigações estabelecidas nesta lei sujeita o infrator

às penalidades previstas nos arts. 56 a 59 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro

de 1990.

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

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella,  relator - Luiz Henrique Duilio de

Castro - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.803/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 368/2013, o Governador do Estado enviou a esta

Casa  o  projeto  de  lei  em  epígrafe,  que  tem  como  finalidade  autorizar  a  Junta

Comercial do Estado de Minas Gerais a alienar os imóveis que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/3/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem agora a este órgão colegiado a fim de ser examinada preliminarmente quanto

aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III,

“a”, e 188, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei  no 3.803/2013 tem por escopo autorizar  a Junta Comercial do

Estado  de  Minas  Gerais,  autarquia  vinculada  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Econômico, a alienar os seguintes imóveis de seu patrimônio:

. imóvel constituído pelo lote nº 5 e parte do lote nº 15, e suas acessões, situado no

quarteirão nº 21 da 1a seção urbana, na Avenida Santos Dumont, nº 380, Centro, no

Município de Belo Horizonte, registrado sob o nº 21.114, a fls. 293 do Livro 3-AH, no

Cartório do 5º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte;

. imóvel constituído por parte do lote nº 15, e suas acessões, situado no quarteirão

nº 21 da 1a seção urbana, na Rua Guaicurus, nº 373, Centro, no Município de Belo

Horizonte, registrado sob o nº 25.105, a fls. 42 do Livro 3-AM, no Cartório do 5º Ofício

de Registro de Imóveis de Belo Horizonte.

De  acordo  com  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição,  os  recursos

provenientes da alienação desses imóveis serão creditados na conta Alienação de

Bens e classificados como Receita de Capital, observado o disposto no art. 44 da Lei

Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000.

O projeto determina, ainda, no art. 2º, que a venda será precedida de avaliação e

licitação, na modalidade de concorrência.

Em primeiro lugar, cumpre-nos esclarecer que os bens públicos estão sujeitos ao

regime jurídico especial e, em decorrência disso, são prestigiados pela cláusula de

inalienabilidade, o que impede sua transferência a terceiros. Essa proteção tem por

objetivo  obstar  a  dilapidação  patrimonial  que  pode ser  levada a  efeito  por  maus

administradores  e  salvaguardar  a  continuidade  dos  serviços  públicos.  Contudo,  a

administração  pública  pode  realizar  certas  operações  envolvendo  bens  de  seu

patrimônio sem ferir  tal  cláusula,  desde que obedeça aos requisitos  presentes no

ordenamento jurídico.

A alienação de bens públicos é inferida dos arts.  100 e 101 do Código Civil,  e

expressamente admitida pela Lei Federal nº 8.666, de 1993, que estabelece normas

gerais de licitação e contratação. É termo genérico que designa qualquer ato que

tenha o efeito  de  transferir  o  domínio  de  certa coisa de  uma para outra pessoa,

podendo dar-se por venda, permuta, doação ou dação em pagamento.
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Embora a proposição, no parágrafo único do art. 1º, determine que a alienação será

promovida “preferencialmente, por compra e venda”, ao fixar o destino orçamentário

dos recursos dela provenientes e o procedimento utilizado, fica claro que se refere à

venda dos imóveis relacionados.

Instituto  de  direito  privado,  a  venda  é  regulada  pelo  Código  Civil,  e  pode  ser

utilizada pela administração pública, caso em que essa transferência de domínio será

norteada por princípios de Direito Público. As regras básicas atinentes à venda de

bens imóveis pelo Estado constam, como já destacado, na Lei Federal nº 8.666, de

1993, cujos comandos são de observância obrigatória para todas as entidades da

Federação.

O  art.  17  da  mencionada  lei  prevê,  como requisitos  para  a  alienação  de bens

imóveis da administração pública e entidades autárquicas e fundacionais, a existência

de interesse público devidamente justificado, autorização legislativa, avaliação prévia

e licitação na modalidade de concorrência, dispensada esta nos casos tipificados na

lei.

Igualmente, a Carta mineira, no art. 18, ao tratar da alienação de bens imóveis do

Estado, exige autorização legislativa, avaliação prévia e licitação, salvo nos casos de

permuta e doação, observada a lei. O § 5º do mesmo dispositivo estende a aplicação

dessa exigência às autarquias e fundações públicas.

No que toca ao interesse público que deve nortear a transferência de bem público,

cumpre  destacar  que  os  imóveis,  embora  integrem  o  domínio  público,  não  se

encontram afetados às finalidades a que se destinavam, podendo, pois, ser objetos

de alienação. De fato, as atividades da Jucemg, desde meados de fevereiro de 2013,

estão sendo desenvolvidas em novo endereço: Rua Sergipe, nº 64, Centro.

Na mensagem que encaminhou o projeto a esta Casa, o Governador do Estado

esclarece  que  os  imóveis  são  antigos  e  não  atendem  às  necessidades  de

funcionamento da Junta Comercial, inclusive no que diz respeito à acessibilidade dos

cidadãos.  Como  a  reforma  dos  bens  seria  muito  dispendiosa  para  o  erário  e

prejudicial  ao  funcionamento  da  autarquia,  a  venda em  questão  tem por  objetivo

permitir  o aporte de recursos financeiros necessários à aquisição de outro imóvel,

mais compatível com as atuais necessidades do serviço.
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A avaliação prévia,  outra exigência impostergável  da alienação de bem público,

também foi atendida com o encaminhamento a esta Casa do Laudo de Avaliação nº

27,  elaborado  com  o  Método  Comparativo  Direto  de  Dados  de  Mercado,  em

conformidade  com  as  Normas  Técnicas  para  Avaliação  de  Imóveis  Urbanos,

consubstanciadas na NBR 14.653, da Associação Brasileira de Normas Técnicas -

ABNT.

De acordo com a documentação apensada ao projeto, o edifício da Avenida Santos

Dumont, nº 380, foi avaliado em R$7.585.454,70; e o edifício da Rua Guaicurus, nº

373, em R$9.439.191,18, totalizando R$17.024.645,88.

Outro ponto que merece atenção diz respeito à licitação, exigência, em princípio,

inafastável do processo de alienação de bens públicos. É importante destacar que

não é de qualquer modalidade de licitação que se pode valer a administração pública

para alienar bem que integra seu patrimônio, pois a Lei no 8.666, de 1993, exige que

esta seja feita por meio de concorrência. Nesse aspecto, a proposição em análise

corretamente explicita, no art. 2º, que a alienação se fará por procedimento licitatório

na modalidade concorrência.

Por fim, é importante observar que não é livre o uso do numerário auferido com a

alienação de bem público. Com efeito, nos termos do art. 44 da Lei Complementar

Federal no 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, tal numerário não pode

ser utilizado no financiamento de despesas correntes, salvo se destinado por lei aos

regimes de previdência social, geral e próprio dos servidores públicos. Nesse ponto, o

projeto  informa,  no  parágrafo  único  do  art.  1º,  que  os  recursos  provenientes  da

alienação dos imóveis serão creditados na conta Alienação de Bens e classificados

como Receitas de Capital, observado o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  proposição,  apresentamos,  na  parte

conclusiva deste parecer, o Substitutivo no 1, com o objetivo de adequá-la à técnica

legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.803/2013 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Jucemg - a alienar, por

meio de venda, os imóveis que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Jucemg - autorizada a

alienar, por meio de venda, os seguintes imóveis:

I - imóvel constituído pelo lote nº 5 e parte do lote nº 15, e suas acessões, situado

no quarteirão nº 21 da 1a seção urbana, na Avenida Santos Dumont, nº 380, Centro,

no Município de Belo Horizonte, registrado sob o nº 21.114, a fls. 293 do Livro 3-AH,

no Cartório do 5º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte; e

II  -  imóvel  constituído  por  parte  do  lote  nº  15,  e  suas  acessões,  situado  no

quarteirão nº 21 da 1a seção urbana, na Rua Guaicurus, nº 373, Centro, no Município

de Belo Horizonte, registrado sob o nº 25.105, a fls. 42 do Livro 3-AM, no Cartório do

5º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte.

Parágrafo único - Os recursos provenientes da alienação dos imóveis relacionados

no “caput” serão creditados na conta Alienação de Bens e classificados como Receita

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

4 de maio de 2000.

Art. 2º - As vendas de que trata esta lei serão precedidas de avaliação e licitação,

na modalidade de concorrência.

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

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique - Duilio de Castro - André

Quintão - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.812/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 370/2013, o Governador do Estado encaminhou a

esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo alterar a Lei nº 16.648,

de 5 de janeiro de 2007, que autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que
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especifica, situado no Município de Cana Verde.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/3/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A Lei nº 16.648, de 2007, autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel de sua

propriedade com área de 2.000m2, situado na Rua Carmelita Carvalho Garcia, no

Município de Cana Verde, por imóvel com área de 2.000m2, a ser desmembrado dos

imóveis registrados sob os nºs 8.954 e 8.955,  a fls.  1  do Livro 2,  no Cartório  de

Registro de Imóveis da Comarca de Perdões, situados no Município de Cana Verde,

de propriedade de particulares.

Pretende o Projeto de Lei nº 3.812/2013 alterar a referida norma, a fim de corrigir

erro material constante nos dados da área a ser desmembrada.

Com efeito, conforme esclarece a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -

Seplag -, por meio da Nota Técnica nº 54/2012, a área de propriedade de particulares

a ser desmembrada está situada apenas no imóvel registrado sob o nº 8.954, o que

resultou na impossibilidade de se efetivar a permuta.

A  proteção  do  interesse  coletivo  é  princípio  de  observância  obrigatória  pela

administração  do  Estado,  pois,  no  trato  da  coisa  pública,  prepondera  o  que  é

conveniente para a coletividade. No caso em análise, como se apurou na tramitação

do Projeto de Lei nº 3.100/2006, que deu origem à Lei nº 16.648, a permuta atende

ao interesse público, razão pela qual se faz necessária a alteração da norma, a fim de

que ela possa se efetivar.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda nº 1, que tem como finalidade adequar o texto do art. 1º do projeto

à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.812/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
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EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º da Lei nº 16.648, a que se refere o art. 1º do projeto, a seguinte

redação:

“Art. 1º - (...)

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a permutar imóvel de propriedade do

Estado, com área de 2.000m2 (dois mil metros quadrados), situado no Município de

Cana Verde, registrado sob o nº 9.051, a fls. 299 do Livro 3-I, no Cartório de Registro

de  Imóveis  da  Comarca de  Perdões,  por  imóvel  com área de 2.000m2 (dois  mil

metros quadrados), a ser desmembrado do imóvel registrado sob o nº 8.954, a fls. 1

do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Perdões, conforme

memorial descritivo no Anexo desta lei, situado na BR-354, no Município de Cana

Verde.”.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Gustavo Perrella - Duilio de Castro - Luiz

Henrique - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.813/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 371/2013, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Luz o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/3/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.813/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município  de  Luz  o  imóvel  com  área  de  7.206,45m²,  constituído  pelos  seguintes

terrenos, registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Luz:

1 - terreno com área de 2.225m2, registrado sob o nº 2.810, a fls. 245 do Livro 2-I;
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2 - terreno com área de 2.000m2, registrado sob o nº 13.767, a fls. 144 do Livro 3-

N; e

3 - terreno com área de 2.981,45m2, registrado sob o nº 1.959, a fls. 284 do Livro 2-

F.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse

propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem ao funcionamento

de escola municipal,  uma vez que,  com a transferência da titularidade do bem, a

administração  local  poderá  realizar  as  reformas  necessárias  à  melhoria  do

atendimento aos estudantes locais.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  imóvel  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º dispõe que

essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o

Município não houver  procedido ao registro do bem; e o art.  4º estabelece que o

donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -

documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel  conforme  estabelecido  nessa

autorização.

Diante  de  tais  considerações,  não  há  óbice  à  tramitação  do  projeto  de  lei  em

análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.813/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  André

Quintão - Gustavo Perrella.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.814/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 372/2013, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Pitangui o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/3/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.814/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município  de  Pitangui  o  imóvel  com  área  de  10.000m²,  situado  na  Praça  Abdon

Gonçalves Costa, nº 242, Distrito de Campo Grande, nesse Município, registrado sob

o nº 24.690, a fls. 23 do Livro 3-N1, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Pitangui.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização, a existência de interesse público devidamente justificado.

Com esse propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem ao

funcionamento  da  Escola  Municipal  Lucy  Rocha,  para  que  a  administração  local

possa  realizar  melhorias  em  sua  infraestrutura,  com  a  construção  de  biblioteca,

refeitório e quadras esportivas, tendo o objetivo de ampliar o atendimento de crianças

entre três e cinco anos.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  imóvel  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
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pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º dispõe que

essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o

Município não houver  procedido ao registro do bem; e o art.  4º estabelece que o

donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão documento

que comprove a destinação do imóvel conforme estabelecido nessa autorização.

Diante  de  tais  considerações,  não  há  óbice  à  tramitação  do  projeto  de  lei  em

análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.814/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Luiz Henrique - Duilio de

Castro - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.815/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 373/2013, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Cachoeira de Minas o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/3/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.815/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município  de  Cachoeira  de  Minas  o  imóvel  com  área  de  1.500m²,  situado  nesse

Município, registrado sob o nº 2.638, a fls. 170 do Livro 3-B, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Paraisópolis.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser



1033
____________________________________________________________________________

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse

propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem ao funcionamento

da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura,

Esportes e Lazer, de museu municipal e de espaços para apresentações culturais,

oficinas de artes cênicas, centro de artesanato e laboratório de informática.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  imóvel  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º dispõe que

essa autorização se tornará sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o

Município não houver  procedido ao registro do bem; e o art.  4º estabelece que o

donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão documento

que comprove a destinação do imóvel conforme estabelecido nessa autorização.

Diante  de  tais  considerações,  não  há  óbice  à  tramitação  do  projeto  de  lei  em

análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.815/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator -  Gustavo Perrella  -  André Quintão -  Luiz

Henrique - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.817/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 375/2013, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Quartel Geral o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/3/2013 e distribuída às
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Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.817/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Quartel Geral o imóvel com área de 1.202,25m², situado na Rua Manoel

Caeiro, Bairro Novo Quartel, nesse Município, constituído pelo lote 13, quadra 3, com

área de 558,75m2, registrado sob o nº 6.055, e pelo lote 14, quadra 3, com área de

643,50m2, registrado sob o nº 6.056, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca

de Dores do Indaiá.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse

propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem ao funcionamento

da Secretaria Municipal de Saúde, que contará com área administrativa, laboratório

de análises clínicas e serviço epidemiológico, para a melhoria dos serviços prestados

por esse órgão à população local.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  imóvel  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º dispõe que

essa autorização se tornará sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o

Município não houver  procedido ao registro do bem; e o art.  4º estabelece que o

donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão documento

que comprove a destinação do imóvel conforme estabelecido nessa autorização.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º da proposição,
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com  a  finalidade  de  corrigir  os  dados  cadastrais  do  imóvel,  de  acordo  com  os

documentos apensados ao processo, e adequar o texto à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.817/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Quartel Geral

imóvel com área de 1.202,25m2 (mil,  duzentos e dois vírgula vinte e cinco metros

quadrados), situado na Rua Manoel Caeiro, no Bairro Novo Quartel, nesse Município,

constituído pelo lote 13, quadra 3, com área de 558,75m2 (quinhentos e cinquenta e

oito vírgula setenta e cinco metros quadrados), registrado sob o nº 6.055, e pelo lote

14, quadra 3, com área de 643,50m2 (seiscentos e quarenta e três vírgula cinquenta

metros quadrados), registrado sob o nº 6.056, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Dores do Indaiá.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o 'caput' destina-se ao funcionamento da

Secretaria Municipal de Saúde.”.

Sala das Comissões, 19 de maço de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Duilio  de  Castro  -  André

Quintão - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.819/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 377/2013, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Guarani o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/3/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.
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Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.819/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município  de  Guarani  o  imóvel  com  área  de  1.028m²,  situado  nesse  Município,

registrado sob o nº 5.834, a fls. 107 do Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Guarani.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse

propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem ao funcionamento

do  Centro  Comunitário  da  Estação  Tupy,  dando  àquele  espaço  melhor

aproveitamento em benefício dos habitantes de Guarani.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  imóvel  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º dispõe que

essa autorização se tornará sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o

Município não houver  procedido ao registro do bem; e o art.  4º estabelece que o

donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -

documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel  conforme  estabelecido  nessa

autorização.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final  deste parecer,  a Emenda nº 1,  com o objetivo de retificar  a área do imóvel,

conforme averbação feita em sua certidão de registro.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.819/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no “caput”  do art.  1º,  a  expressão “1.028,00m2” por “1.220m2 (mil
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duzentos e vinte metros quadrados)”.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique - André Quintão - Gustavo

Perrella - Duilio de Castro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.002/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.002/2011, de autoria do Deputado Tenente Lúcio, que declara

de utilidade pública o Conselho Comunitário do Povoado dos Garcias, com sede no

Município de Monte Alegre de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.002/2011

Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário do Povoado dos Garcias, com

sede no Município de Monte Alegre de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário do Povoado

dos Garcias, com sede no Município de Monte Alegre de Minas.

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

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Luiz Henrique, Presidente -Tiago Ulisses, relator - Tadeu Martins Leite .

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.363/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.363/2012, de autoria do Deputado Anselmo José Domingos,

que declara de utilidade pública o Instituto de Apoio Popular - IAP -, com sede no

Município de Contagem, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.
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Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.363/2012

Declara de utilidade pública o Instituto de Apoio Popular - IAP - Amanhecer, com

sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto de Apoio Popular -  IAP -

Amanhecer, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Luiz Henrique, Presidente -Tiago Ulisses, relator - Tadeu Martins Leite .

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.537/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.537/2012, de autoria do Deputado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a  Associação Santa Cruz,  com sede no Município de Campo

Belo, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.537/2012

Declara de utilidade pública a Associação Santa Cruz, com sede no Município de

Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Santa Cruz, com sede no

Município de Campo Belo.

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

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Luiz Henrique, Presidente -Tiago Ulisses, relator - Tadeu Martins Leite .
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.552/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 3.552/2012, de autoria do Deputado  Neilando Pimenta,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Pirulito - Ascomopi -, com

sede no Município de Machacalis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.552/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Pirulito - Ascomopi -,

com sede no Município de Machacalis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Pirulito

- Ascomopi -, com sede no Município de Machacalis.

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

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Luiz Henrique, Presidente -Tiago Ulisses, relator - Tadeu Martins Leite .

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.555/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.555/2012,  de  autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  que

declara de utilidade pública o Comitê Comunitário de Ação Social do Rio Manso, com

sede no Município de Itajubá, foi aprovado em turno único, com a Emenda n° 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.555/2012

Declara de utilidade pública a entidade Comitê Comunitário de Ação Social do Rio
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Manso, com sede no Município de Itajubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Comitê Comunitário de Ação

Social do Rio Manso, com sede no Município de Itajubá.

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

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Luiz Henrique, Presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.575/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n°  3.575/2012,  de  autoria  do  Deputado  Duilio  de  Castro,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Beneficentes do Bairro Ribeiro Cardoso

- ABBRC -, com sede no Município de Entre Rios de Minas, foi aprovado em turno

único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.575/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Beneficentes  do  Bairro  Ribeiro

Cardoso - ABBRC -, com sede no Município de Entre Rios de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Associação dos  Beneficentes  do

Bairro Ribeiro Cardoso - ABBRC -, com sede no Município de Entre Rios de Minas.

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

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Luiz Henrique, Presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Tiago Ulisses.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.576/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 3.576/2012, de autoria do Deputado  Fabiano Tolentino,  que

declara de utilidade pública a Associação Beneficente ao Carente - Asbec -, com sede
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no Município de Divinópolis, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.576/2012

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente ao Carente - Asbec -, com

sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente ao Carente -

Asbec -, com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Comissões, 13 de março de 2013.

Luiz Henrique, Presidente - Tadeu Martins Leite, relator - Tiago Ulisses.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 19/3/2013, as seguintes comunicações:

Do Deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr. Pedro Ricco,

ocorrido em 19/3/2013, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Celinho do Sinttrocel em que notifica o falecimento do Sr.  Rodrigo

Neto, ocorrido em 7/3/2013, em Ipatinga. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2013

ATAS

ATA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 20/3/2013

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

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

do  Deputado  Gilberto  Abramo;  questão  de  ordem;  aprovação  -  Correspondência:

Mensagem  nº  391/2013  (encaminhando  o  Projeto  de  Lei  nº  3.893/2013),  do

Governador  do  Estado  -  Ofício  -  2ª  Fase  (Grande Expediente):  Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.894 a 3.900/2013 - Requerimentos nºs 4.424 a

4.432/2013 - Proposições Não Recebidas: Requerimento do Deputado Ivair Nogueira

- Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  Deputados  Vanderlei  Miranda,  Luiz  Henrique,

Carlos  Pimenta,  Cabo Júlio  e  Rogério  Correia;  questões  de ordem;  suspensão e

reabertura da reunião - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Hely Tarqüínio - Dilzon Melo - Neider Moreira - Adalclever Lopes -

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

Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

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

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

- Duilio de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo -

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

- Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças -

Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -

Neilando  Pimenta  -  Pinduca  Ferreira  -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Veneroso -  Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura
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O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h12min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior.  Em  discussão,  a  ata.  Com  a palavra,  para  discutir,  o  Deputado  Gilberto

Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, ainda que esteja ciente de que será

publicado na íntegra o teor do debate na reunião extraordinária das 9 horas, faço

esse apelo a V. Exa., porque, pela manhã, solicitei à Mesa uma explicação. Gostaria

que fosse até lido, mas como não foi lido pela Deputada, faço questão de trazer à

baila o assunto.

Questão de Ordem

O  Deputado  Gilberto  Abramo  -  Existem  algumas  emendas  que  normalmente

aprovamos, que dão isenção a determinados setores, seja agrícola, seja industrial.

Normalmente  essas  emendas  não  têm  um  parecer  da  Secretaria  da  Fazenda,  e

algumas são acatadas pelo governo, e outras não. Normalmente a justificativa para

aquelas que não são acatadas pelo governo é a mesma: é prerrogativa do Executivo.

Ora, entendo que se é prerrogativa do Executivo, significa que faltou um diálogo entre

o Legislativo e o Executivo, para que se pudesse suprir aquele déficit. Contudo, isso

não  é  aplicado  no  seu  todo.  O  Deputado  Gustavo  Valadares,  um  homem  muito

religioso, devoto de São Judas Tadeu, apresentou uma emenda isentando os templos

religiosos de ICMS, e a justificativa foi  que estava em conflito com o artigo tal,  o

parágrafo, o inciso, a alínea etc. Então, quero uma resposta da Casa para sabermos

como nos  portar  daqui  por  diante.  Por  que algumas são aprovadas sem o  laudo

técnico e para outras as justificativas são as mesmas que citei? É inaceitável que

algumas sejam aceitas sem o laudo técnico, e outras não. Solicitei à Mesa, e se for
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necessário, o farei por escrito. Gostaria de obter uma resposta o quanto antes, e se

for necessário protocolar minha solicitação, assim o farei.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Deputado que encaminhe

o requerimento por escrito para que obtenha resposta. Não havendo retificação a ser

feita, dou a ata por aprovada.

Correspondência

-  O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 391/2013*

Belo Horizonte, 19 de março de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia, projeto de lei que cria o Fundo Especial do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais - FEPJ.

A medida se faz necessária para viabilizar o cumprimento de determinações da

Corregedoria Nacional de Justiça, constantes do Relatório de Inspeção Preventiva,

elaborado  em  setembro  de  2012,  e  em  consonância  com  o  §  2º  do  art.  98  da

Constituição Federal e § 2º do art. 97 da Constituição Estadual.

O FEPJ disponibilizará recursos financeiros que serão utilizados nas atividades de

gestão judiciária, especificadas no Projeto de Lei, e em implementação também em

outros Estados da Federação, revestindo-se, portanto, de interesse público.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.893/2013

Cria o Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Art.  1º  -  Fica criado o Fundo Especial  do  Poder  Judiciário  do Estado de Minas

Gerais - FEPJ, instrumento de gestão orçamentária, de natureza e individualização

contábeis, vinculado à Unidade Orçamentária do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais - TJMG.
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Art.  2º  -  O  FEPJ  tem  como  objetivo  assegurar  recursos  necessários  ao

desenvolvimento das atividades específicas do Poder Judiciário a serem aplicados,

em especial, nas seguintes ações:

I - elaboração e execução de programas e projetos;

II - construção, ampliação e reforma de prédios próprios e de imóveis utilizados pelo

Poder Judiciário;

III - ampliação e modernização dos serviços informatizados;

IV - aquisição de material permanente;

V - aquisição de bens imóveis;

VI - capacitação e treinamento; e

VII - realização de outras despesas de capital ou de custeio, exceto as relativas a

provento,  vencimentos,  pensões  e  subsídio  dos  quadros  integrantes  do  Poder

Judiciário do Estado de Minas Gerais.

Art. 3º - Constituem recursos do FEPJ:

I - dotações específicas destinadas ao Fundo no Orçamento do Estado;

II - receitas provenientes do pagamento das custas judiciais devidas ao Estado no

âmbito da Justiça Estadual do primeiro e segundo graus;

III - receitas provenientes da arrecadação da Taxa Judiciária;

IV  -  receitas  provenientes  da  arrecadação  da  Taxa  de  Fiscalização  Judiciária

relativas ao exercício do poder de polícia realizado pelo Poder Judiciário;

V  -  receitas  provenientes  de  contratos  ou  convênios  firmados  com  instituição

financeira oficial em contrapartida à sua qualificação como agente mantenedor dos

saldos  de  depósitos  judiciais  e  precatórios  até  o  seu  normal  levantamento  pelos

titulares;

VI - doações, legados e outras contribuições;

VII - auxílios públicos ou privados, específicos ou oriundos de convênios, acordos

ou contratos firmados com o TJMG;

VIII  - recursos transferidos por entidades públicas ou créditos adicionais que lhe

venham a ser atribuídos;

IX - o produto da arrecadação decorrente de alienação ou locação de bens móveis

ou de imóveis e inservíveis constantes do Patrimônio do TJMG;
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X - a remuneração oriunda de aplicação financeira realizada pelo TJMG;

XI  -  cominações  pecuniárias  decorrentes  de  processos  judiciais,  inclusive  as

previstas na legislação processual, quando não houver outra destinação prevista em

lei;

XII  -  os  valores  provenientes  de  inscrições  pagas  por  candidatos  a  concursos,

cursos, conferências, simpósios e outros eventos promovidos pelo TJMG;

XIII  -  empréstimos  contraídos  junto  a  organismos  nacionais  e  internacionais

destinados ao FEPJ, observada a legislação vigente; e

XIV - outras receitas que lhes forem atribuídas em lei.

§  1º  -  As disponibilidades temporárias de caixa do FEPJ serão depositadas em

instituição  financeira  oficial,  remuneradas  de  acordo  com  as  normas  financeiras

aplicadas  ao setor  público,  observando  o  princípio  da  unidade de tesouraria,  nos

termos do art. 56 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º - O superávit financeiro do FEPJ apurado no término de cada exercício fiscal

será mantido em seu patrimônio.

§ 3º - Na hipótese de extinção do FEPJ, seu patrimônio será revertido em favor do

TJMG, aplicando-se o art. 18 da Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

§ 4º - O FEPJ transferirá ao Tesouro Estadual recursos para pagamento integral ou

parcial de serviço e amortização de dívidas contraídas pelo Estado em operações de

crédito interno e externo destinadas ao Fundo.

§ 5º -  As atribuições de arrecadação, controle e fiscalização das taxas referidas

neste artigo serão exercidas pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Art. 4º - Poderão ser transferidos para a administração do FEPJ e aplicados em

suas  finalidades  os  valores  correspondentes  a  depósitos  judiciais  de  processos

extintos ou não identificados que estejam sob aviso da Justiça e paralisados há mais

de um ano.

Parágrafo único -  Os valores de que trata o “caput”  serão mantidos em registro

público e poderão ser resgatados pelas partes a qualquer tempo, mediante alvará

judicial.

Art.  5º  -  O  órgão  gestor  do  FEPJ  é  o  TJMG,  ao  qual  compete  a  fixação  das

diretrizes operacionais e a administração do Fundo e ainda:
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I - aprovar a proposta orçamentária deste fundo, o seu cronograma financeiro de

receita e despesa e acompanhar  a  execução e  aplicação das disponibilidades de

caixa;

II - zelar pela adequada utilização dos recursos do Fundo; e

III - examinar e aprovar projetos de modernização administrativa.

Art.  6º - Os demonstrativos financeiros do FEPJ obedecerão ao disposto na Lei

Federal 4.320, de 1964, no art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de

2000, e nas normas do Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo único - Os demonstrativos a que se refere o “caput” serão atualizados

mensalmente e divulgados para consulta pública na rede mundial de computadores.

Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder ao remanejamento, mediante

decreto,  de  dotação orçamentária  consignada  em  outras  unidades  orçamentárias,

para o cumprimento desta lei.

Art. 8º - O Presidente do TJMG, no prazo de noventa dias contados da publicação

desta lei, editará os atos normativos complementares necessários ao cumprimento

desta lei, inclusive quanto à constituição do órgão executor e do grupo coordenador

do Fundo.

Art. 9º - O TJMG encaminhará à Assembleia Legislativa, anualmente, proposta de

atualização dos valores dos recursos a que se referem os incisos I a IV do art. 3º.

Art. 10 - Ficam revogados:

I - o art. 35 da Lei 14.939, de 29 de dezembro de 2003;

II - o art. 100 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO

Do  Sr.  André  Victor  Santos  Barrence,  Presidente  do  Escritório  de  Prioridades

Estratégicas, informando o impacto financeiro do Projeto de Lei nº 3.826/2013 nos

exercícios de 2013, 2014 e 2015. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.826/2013.)
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2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:

PROJETO DE LEI Nº 3.894/2013

Dispõe  sobre  a  instalação  de  sistema  de  monitoramento  de  segurança  nos

terminais  rodoviários  e  nos  ônibus  do  transporte  coletivo  intermunicipal  de

passageiros do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica obrigada a instalação de sistema de monitoramento de segurança nos

terminais  rodoviários  e  nos  veículos  de  transporte  coletivo  intermunicipal  de

passageiros do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único -  O sistema de monitoramento de segurança será realizado por

meio de câmeras de vídeo instaladas nos pontos de embarque e desembarque de

passageiros e na entrada dos ônibus do transporte coletivo intermunicipal.

Art.  2º  -  Em  caso  de  descumprimento  da  norma  por  parte  das  entidades  que

exploram  o  serviço  de  transporte  intermunicipal  de  passageiros  serão  aplicadas,

gradativamente, as seguintes penalidades:

I - notificação que estabeleça prazo de trinta dias para adequação à lei;

II - multa de 2.500 Ufemgs (duas mil e quinhentas Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais) por veículo;

III - revogação do alvará para a prestação do serviço.

Art. 3º - Cabe ao Poder Executivo, por meio do órgão ou da entidade competente,

fiscalizar o cumprimento do disposto nesta lei.

.Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 20 de março de 2013.

Ana Maria Resende

Justificativa:  Este  projeto é  de  suma importância,  pois  visa  instalar  câmeras  de
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vídeo nos terminais rodoviários e nos ônibus do transporte coletivo intermunicipal de

passageiros do Estado, para dar maior segurança à população.

Está cada vez mais  frequente o  número  de registros  de assaltos  e  de  atos  de

violência dentro dos ônibus que percorrem as estradas de Minas Gerais.

Portanto, são necessárias medidas urgentes que possam garantir a segurança dos

passageiros e das próprias empresas, pois,  havendo qualquer acidente ou prática

delituosa, tanto o poder público quanto a população em geral, de forma transparente,

poderão tomar conhecimento dos envolvidos e tomar as devidas providências.

Conto, assim, com o apoio dos nobres à aprovação deste projeto de lei.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.895/2013

Determina a  inclusão de versões  nos idiomas inglês  e  espanhol  nas placas de

indicação  em  estações  rodoviárias,  metroviárias  e  ferroviárias  e  aeroportos

localizados no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  As  mensagens  das  placas  de  indicação  localizadas  em  estações

rodoviárias, metroviárias e ferroviárias e aeroportos localizados no Estado deverão

conter, além de dizeres no idioma português, versões nos idiomas inglês e espanhol.

Parágrafo único - As placas de indicação mencionadas no “caput” deste artigo são

aquelas destinadas a orientar os usuários sobre localização de bilheterias, área de

embarque e  desembarque,  entrada e  saída,  estacionamento,  mudanças  de  nível,

escadas,  elevadores,  sanitários,  refeitórios  e  outros  itens  relevantes  para  a

informação dos usuários.

Art. 2° - As concessionárias ou permissionárias de serviços públicos responsáveis

pela administração dos locais indicados no artigo anterior terão o prazo de cento e

oitenta dias para se adequarem às disposições desta lei.

Art. 3° - O descumprimento desta lei sujeitará os infratores a multa diária no valor

de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art.  4°  -  O  Poder  Executivo  definirá  o  órgão  responsável  pela  fiscalização  do
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cumprimento desta lei.

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

Sala das Reuniões, 20 de março de 2013.

Cabo Júlio

Justificação: O Estado de Minas Gerais receberá dois grandes eventos esportivos,

a Copa das Confederações e a Copa do Mundo, e, para fazer valer a fama de boa

receptividade  que  o  mineiro  possui,  deveremos  nos  preparar  para  receber  os

inúmeros torcedores e turistas que aqui virão prestigiar os jogos.

Com  a  finalidade  de  assegurar  o  maior  conforto  aos  visitantes  e  facilitar  seu

deslocamento  em  nosso  território,  algumas  medidas  são  necessárias,  como  a

inclusão  de  versões  nos  idiomas  inglês  e  espanhol  nas  placas  de  indicação

localizadas  em  estações  rodoviárias,  metroviárias  e  ferroviárias  e  aeroportos.  Os

idiomas inglês e espanhol são reconhecidos como as principais línguas no mundo

dos negócios e também na comunicação entre turistas. O inglês ocupa a 3ª posição

como  língua  nativa  e  a  2ª  posição  contando-se  também  os  que  o  falam  como

segunda língua. O idioma espanhol ocupa a 3ª posição entre as línguas mais faladas

no  mundo:  390  milhões  de  pessoas  o  têm  como  língua  nativa,  e  cerca  de  110

milhões, como segunda língua. Além disso, o Brasil está inserido na América Latina,

onde a maior parte dos países tem o espanhol como língua principal.

É  importante  consignar  que  esta  proposição  atende  a  todos  os  requisitos

constitucionais necessários à sua aprovação, inclusive o de não se incluir no rol de

matérias de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo.

Por fim, é preciso ressaltar que esta iniciativa contribuirá para que os milhares de

visitantes estrangeiros que frequentam e frequentarão nosso Estado, seja por conta

de eventos esportivos, seja para tratar de negócios, tenham fácil e rápido acesso às

informações  para  utilizar  o  transporte  público  de  passageiros  de  forma  segura  e

tranquila, bem como para conhecer as belezas das Minas Gerais.

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

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

PROJETO DE LEI N° 3.896/2013

Declara de utilidade pública o Instituto Viver e Crescer, com sede no Município de
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Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Viver e Crescer, com sede no

Município de Betim.

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

Sala das Reuniões, 20 de março de 2013.

Maria Tereza Lara

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.897/2013

Dispõe sobre a venda de sinalizadores de emergência no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  A comercialização de sinalizadores de emergência somente poderá ser

feita,  por  estabelecimentos  credenciados  pelas  autoridades  competentes,  para

pessoas  maiores  de  dezoito  anos,  mediante  a  apresentação  dos  seguintes

documentos:

I - Carteira de Identidade - RG -;

II - inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF.

Parágrafo único - Para cumprimento do disposto neste artigo, o estabelecimento

comercial deverá manter livro de registro com todos os dados referidos.

Art.  2° -  O descumprimento do disposto no art.  1° desta lei  sujeita o infrator às

seguintes sanções administrativas:

I - multa;

II - interdição do estabelecimento, em caso de reincidência.

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

Sala das Reuniões, 20 de março de 2013.

Marques Abreu

Justificação: Recentemente, um adolescente morreu e outro ficou ferido ao serem

atingidos por um sinalizador durante o jogo de futebol entre Corinthians e San José,

na Bolívia, pela Copa Libertadores.
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Este fato chamou a atenção do País para a ausência de normas sobre a venda e

utilização de sinalizadores, que deveriam ser acionados, adequadamente, apenas em

casos de emergência.

Desta forma, a venda indiscriminada do perigoso produto põe em risco o nosso bem

mais precioso, a vida.

Assim, esta Casa não pode se omitir diante de tão lamentável episódio, revelando-

se  necessária  a  edição  de  legislação  estadual  visando  a  aumentar  o  rigor  da

fiscalização e prevenção, evitando-se a repetição desse triste acontecimento.

Com esse objetivo, foi elaborada esta proposição, que estabelece, sem onerar o

Estado,  a  exigência  de  idade  mínima  para  a  aquisição  e  de  identificação  do

adquirente para os estabelecimentos que vendem esse tipo de artefato.

Sendo  assim,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a  aprovação  desta

relevante iniciativa legislativa.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.898/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Educativa,  Cultural  e  de  Assistência

Social Gege do Doce, com sede no Município de Ipatinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Educativa, Cultural e de

Assistência Social Gege do Doce, com sede no Município de Ipatinga.

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

Sala das Reuniões, 20 de março de 2013.

Rosângela Reis

Justificação:  A Associação  Educativa,  Cultural  e  de  Assistência  Social  Gege  do

Doce  é  uma  entidade  civil  de  direito  privado,  de  natureza  filantrópica,  sem  fins

lucrativos, que visa a solucionar as reais necessidades da comunidade onde atua,

desenvolvendo importantes ações em favor de pessoas menos favorecidas através

de atividades que ampliam as oportunidades de emprego e aumento de renda para

todos os assistidos. A documentação apresentada atende aos requisitos legais. Por
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sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto

de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.899/2013

Declara de utilidade pública a Creche Comunitária “Céus Abertos”,  com sede no

Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Creche Comunitária “Céus Abertos”,

com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 20 de março de 2013.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  A Creche  Comunitária  “Céus  Abertos”,  com  sede  no  Município  de

Contagem,  é  sociedade  civil,  sem  fins  lucrativos,  que  desenvolve  importantes

trabalhos, prestando atendimento a crianças de 1 a 14 anos, moradoras no bairro e

região, com prioridade para as de comunidades carentes.

A entidade está em pleno e regular funcionamento desde 15/5/2008.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.900/2013

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - a

doar ao Município de São José da Lapa os imóveis que específica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG

- autorizado a doar ao Município de São José da Lapa os seguintes imóveis:

I  -  Lote  n°  07  da  quadra  2,  com  área  de 360m²  (trezentos  e  sessenta  metros
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quadrados), situado no Bairro Guarani e registrado sob o n° 13.988 à fls. 3 do Livro 2

do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lagoa Santa;

II - Lotes n°s 07 e 08 da quadra 3, com área total de 720m² (setecentos e vinte

metros quadrados), registrados sob os n°s 13.982 e 13.983, às fls. 197 e 198 do Livro

2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lagoa Santa.

III - Lotes n°s 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 10 da quadra 4, com área total de

3.585m² (três mil quinhentos e oitenta e cinco metros quadrados), situados no Bairro

Guarani  e registrados sob o  n°s  11.004,  13.985,  13.986,  13.996,  13.997,  13.993,

13.994, 10.871 e 14.002 às fls. 135, 200, 001, 011, 012, 008, 009, 189 e 017 do Livro

2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lagoa Santa.

IV - Lotes n°s 09 e 12 da quadra 3, com área total de 720m² (setecentos e vinte

metros quadrados), registrados sob os n°s 13.984 e 13.992, às fls. 199 e 007 do Livro

2 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Lagoa Santa.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se à

implantação de órgãos do Executivo Municipal de São José da Lapa.

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do Estado se, findo

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

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

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

Sala das Reuniões, 20 de março de 2013.

Rogério Correia

Justificação:  Atualmente  a  administração  municipal  de  São  José  da  Lapa  se

encontra funcionando em imóveis diversos, alugados de particulares, o que gera um

custo alto ao Município, além de trazer problemas de natureza administrativa e de

qualidade no atendimento à população, uma vez que não foram construídos com a

finalidade de servir como espaços para prestação de serviço público.

O crescimento da  cidade,  bem como a absorção de vários  novos  programas e

políticas públicas sob responsabilidade do Município, vem exigindo espaços físicos

adequados à prestação de serviços que exigem adequação física.

O terreno a que se refere esta lei  corresponde a área remanescente de  antiga

estrada que percorria o Município, não sendo faixa de servidão da atual Rodovia MG-
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424 e não tendo serventia ao DER-MG. Cabe ressaltar ainda que ao DER-MG não

caberá nenhuma despesa financeira com o Município e que a doação é fundamental

para o levantamento de recursos para financiamento e execução da obra.

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

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

REQUERIMENTOS

Nº 4.424/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais

pela instalação da Comissão da Verdade dos Jornalistas Mineiros. (- À Comissão de

Direitos Humanos.)

Nº 4.425/2013, do Deputado Célio Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr.  Marcelo de França e Azevedo Braga por  ter  sido vice-

campeão no Campeonato Sul-Americano de Squash, disputado em fevereiro deste

ano em Medellín, na Colômbia. (- À Comissão de Esporte.)

Nº 4.426/2013, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  José  César  da  Costa,  Presidente  da  Federação  das

Câmaras de Dirigentes Lojistas  de Minas Gerais,  pela  inauguração da nova sede

dessa entidade. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 4.427/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  os  Srs.  Cláudio  Gontijo  e  Fabrício  Augusto  de  Oliveira  pelo

lançamento do livro "A Crise da União Europeia". (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.428/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a nova diretoria do Conselho Regional de Economia de Minas

Gerais. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  4.429/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Educação pedido de providências para a ampliação e a reforma da

quadra de esportes da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida, de Contagem. (-

À Comissão de Educação.)

Nº  4.430/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas

Gerais pelos 40 anos de sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)
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Nº  4.431/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  ao  Hospital  Ascomcer  pelo  transcurso  de  seu  50º

aniversário. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 4.432/2013, dos Deputados Luiz Henrique e André Quintão, em que solicitam

seja  encaminhado  ao  Iepha-MG  pedido  de  providências  para  que  o  Festival  de

Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha seja reconhecido como patrimônio imaterial

do Estado. (- À Comissão de Cultura.)

Proposições Não Recebidas

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

receber a seguinte proposição:

REQUERIMENTO

Do Deputado Ivair Nogueira em que solicita seja formulado voto de congratulações

com o Presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Minas Gerais

pelos 40 anos de fundação da entidade.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O  Deputado  Vanderlei  Miranda*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  senhores  e

senhoras da imprensa, nossa assessoria, senhores e senhoras que acompanham os

trabalhos das nossas galerias, gostaria de saudá-los. Quero saudar especialmente

aqueles que,  de casa,  espalhados por  nossa querida Minas Gerais,  acompanham

esta programação pela Assembleia.

Sr. Presidente, há tempos não faço uso desta tribuna, mas hoje venho aqui para

destacar  três  assuntos que considero de  suma importância.  Aliás,  eu diria  quatro

assuntos. O primeiro deles é sobre uma importante reunião que aconteceu ontem no

Salão Nobre desta Casa, em que tratamos dos preparativos para a 2ª Marcha Contra

o Crack e Outras Drogas em Belo Horizonte. Lá estavam representantes de vários

setores.  Eles  vestem  a  camisa,  levantam  a  bandeira  e  enfrentam  conosco  essa

guerra,  que é a epidemia do “crack” e de outras drogas em nosso Estado.  Ficou

acertado que a nossa marcha acontecerá no dia 22 de junho. Ela contará também

com a participação da Secretaria de Educação e com o apoio incondicional, a mais

um  movimento,  do  Presidente  desta  Casa,  Dinis  Pinheiro.  A  expectativa  é  que
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teremos milhares de pessoas ali, até mesmo estudantes da rede estadual. É claro

que gostaríamos também da participação dos estudantes da rede municipal. Portanto,

dia 22 de junho acontecerá a 2ª Marcha Contra o Crack e Outras Drogas aqui em

Belo Horizonte. Desde já todos estão convidados a participar conosco. O trajeto será

o mesmo. A marcha sairá do Colégio Estadual Central em direção à Assembleia e

terminará aqui. A concentração começará às 9 horas, e dali sairemos para mais esse

ato.

Outra importante notícia que quero trazer aqui, Sr. Presidente, é a realização de um

ciclo de debates sobre a questão das drogas, de um modo geral, que ocorrerá no dia

25  de  junho.  O  mote  dessa  campanha  será  um  novo  olhar  para  a  questão  da

dependência. Para tanto, a nossa competente assessoria, na pessoa do Ricardo e de

sua  equipe,  já  fez  contato  com  a  equipe  da  Juíza  Deborah  White-Labora,  que

atualmente é a Juíza responsável  pela corte de drogas de Miami.  Visitamos essa

Juíza e essa corte em dezembro do ano passado e fechamos o relatório da até então

Comissão  Especial  de  Enfrentamento  ao  Crack,  que  agora  foi  transformada  em

comissão permanente. Ela passou a ter o seguinte nome: Comissão de Prevenção e

Combate  ao  Uso do Crack  e  Outras  Drogas.  Tenho o  privilégio  de  presidir  essa

Comissão com um grupo de Deputados que estão, de fato, imbuídos e dispostos a

trabalhar  para  diminuir  o  flagelo  que  têm  sido  as  drogas  no  nosso  Estado,

especialmente o “crack”.

Creio que faremos uma boa parceria nesta Casa com outras comissões temáticas

daqui, como a Comissão de Segurança Pública, na pessoa do Deputado João Leite.

Quero crer que ele estará conosco cerrando fileiras nessa luta. Ele já tem até mesmo

uma programação de audiências no nosso Estado, e eu já lhe pedi que, por favor,

comunique-nos sobre a agenda, para que possamos fazer essas audiências juntos.

O Estado tem cinco fronteiras e somos muito fragilizados nelas. Falo em fronteiras,

mas podem ser divisas, que são fronteiras da mesma forma. Fazemos divisa com

Espírito Santo, Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiás. Há também o Mato Grosso

do Sul. Então, temos seis divisas ou fronteiras, como queiram. Tenho falado em cinco,

mas, na verdade, são seis. Portanto, é importante que nos unamos nesse projeto.

Sr.  Presidente,  também  não  poderiam  ficar  de  fora  duas  outras  importantes
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comissões  desta  Casa,  com  as  quais  já  temos  conversado  e  que  prontamente

disseram sim a esse projeto de intervenções pelo interior do Estado - a Comissão de

Educação e a Comissão de Saúde. Tenho certeza de que, irmanados, Deputado João

Leite,  conseguiremos não acabar com as drogas, porque seria utopia falar  assim,

mas, a partir desta Casa, dar grande contribuição para amenizar a dor das famílias e

diminuir esse flagelo que se tornou o “crack” no nosso Estado.

Sr.  Presidente,  Deputados,  tenho  em mãos  uma página  da  edição  do  Caderno

Nacional do jornal “Estado de Minas”, de segunda-feira, dia 18, que traz a manchete:

“Combate ao 'crack' patina. As ações de prevenção e assistência aos dependentes

em todo o País não saíram do papel, mas o número de internações aumenta a cada

dia”. Essa é a realidade com a qual estamos convivendo. Sabemos o tamanho do

gigante  que  temos  pela  frente  e  o  que  estamos  enfrentando  quando  se  fala  da

questão do “crack”.

Hoje,  lamentavelmente,  o  “crack”  está  inserido  em  todas  as  áreas  da  nossa

sociedade.  O  “crack”  está  nas  mansões,  nas  áreas  nobres,  nas  periferias,  nas

comunidades, debaixo dos viadutos, nas escolas e na zona rural das nossas cidades;

ele já atingiu a terceira idade; não perdoa também as nossas crianças, com 8, 9, 10

anos; enfim, é de fato um grande flagelo com o qual estamos lidando. Para vencê-lo,

temos de nos irmanar.  Precisamos convocar toda a sociedade.  Tenho falado isso

constantemente. Se dermos as mãos, creio que poderemos conseguir êxito. Por quê?

Porque esse não é um problema dessa ou daquela instituição, mas de todos nós. Só

quem tem o problema dentro de casa, quem vive o drama dentro de casa sabe o que

tem passado. Têm-me chegado notícias muito tristes de famílias que estão sofrendo

muito por causa dos seus filhos, dos seus entes queridos que estão na dependência.

Mas  não  me  refiro  apenas  aos  filhos,  porque  hoje  muitos  deles  estão  sofrendo

também com o seus pais viciados nessa droga maldita, que é o “crack”.

Quero  também  abordar  outro  assunto:  o  fechamento  da  pediatria  em  vários

hospitais  de  Minas  Gerais.  Mas,  antes,  concedo  aparte  ao  nobre  companheiro,

Deputado Duilio de Castro.

O Deputado Duilio de Castro (em aparte) - Obrigado, Deputado Vanderlei Miranda,

por abrir espaço para eu me pronunciar. Quero parabenizá-lo pelo trabalho que vem
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desenvolvendo frente à comissão do “crack”,  trabalho que agora será muito maior

com a sua transformação em comissão permanente. Quero também parabenizar esta

Casa, que contribuiu para que isso acontecesse.

É muito importante essa ação, principalmente agora com a 2ª Marcha Contra o

Crack, porque vem chamando a atenção da sociedade para a importância da sua

participação  nessa  guerra.  Infelizmente,  cada  vez  mais  estamos  vendo  pessoas

viciadas, adoecendo e estamos nos sentindo impotentes frente ao grande avanço

dessa droga não só em Minas Gerais, mas no Brasil e no mundo. Falo que essa é

uma das maiores desgraças que aconteceu na sociedade mundial.

Estou apresentando um requerimento, Sr. Presidente, solicitando que essa marcha

seja feita no interior e que a próxima se realize em Sete Lagoas, que também vive o

mesmo problema de Belo Horizonte. Que possamos chamar a atenção da sociedade

com esses eventos no interior de Minas Gerais. Fica aqui a nossa sugestão. O nosso

requerimento  chegará  na  comissão  presidida  por  V.  Exa.  Que  possamos  nos

programar e fazer mais de uma marcha por ano, porque isso é muito importante. A

extensão  do  trabalho  dessa  comissão,  a  campanha  feita  contra  o  “crack”  nos

“outdoors”  em  Sete  Lagoas,  onde  colocamos  a  nossa  imagem,  é  fundamental.

Chamamos a  atenção das  famílias  sobre  a  importância  da  participação de  todos

nessa guerra. Portanto, repito, deixo o nosso pedido para que essa marcha contra o

“crack” ocorra também na cidade de Sete Lagoas. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O  Deputado  Vanderlei  Miranda*  -  Obrigado,  Deputado  Duilio,  pela  intervenção.

Acolheremos o seu requerimento com muito carinho e informamos que aprovamos

hoje,  na 1ª  Reunião Ordinária da Comissão de Prevenção e Combate ao uso de

Crack  e  Outras  Drogas,  vários  requerimentos,  incluindo  um,  de  nossa  autoria,

solicitando a realização de audiência pública em Caratinga e Governador Valadares,

onde  estivemos  recentemente  com  o  Presidente  Dinis  Pinheiro  e  fizemos  o

compromisso de que a região do Vale do Rio Doce tenha prioridade no início dos

trabalhos da Comissão, com a realização das audiências. Vamos nas 19 cidades-polo

do nosso Estado fazendo as audiências e reunindo as cidades do entorno. Acredito

que  possamos  até  programar  uma  marcha  que  culmine  na  realização  dessas

audiências. É boa a sugestão de V. Exa.
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O outro assunto que me traz a esta tribuna, Sr. Presidente, é a notícia publicada no

dia 18, no caderno “Cidades”, do jornal “O Tempo”. O título da matéria é “Pediatria em

Minas Gerais está à beira de um colapso”.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Não poderia deixar de dizer a V. Exa. que a

Comissão de Segurança Pública quer trabalhar com a comissão de enfrentamento do

“crack”.  Já  temos  nove  reuniões  marcadas  no  Divisa  Segura  e  queremos  sua

presença para nos ajudar. Quero confirmar isso com V. Exa.

O  Deputado  Vanderlei  Miranda*  -  Muito  obrigado,  Deputado.  Vamos  trabalhar

juntos.

Voltando à pediatria, a matéria diz que quase 20 hospitais, tanto da rede pública

quanto da rede privada, estão desativando os atendimentos, de convênio ou do SUS,

nessa área. Sabemos que o direito à vida está consagrado na nossa Constituição. A

atenção à criança e ao adolescente está consagrada no Estatuto da Criança e do

Adolescente - ECA. Preocupado com essa questão da pediatria em Minas Gerais, Sr.

Presidente,  este  Deputado  encaminhou  requerimento,  já  aprovado,  solicitando

audiência  pública,  no  dia  3  de  junho,  na  Comissão  de  Direitos  Humanos,  a  ser

realizada em conjunto com a Comissão de Defesa do Consumidor.  Estaremos no

Auditório realizando essa audiência às 9 horas. Desde já convidamos aqueles que

têm interesse no assunto - e creio que todos têm. Hoje, na condição de avô, quando

vejo minha netinha Sofia, de 2 anos e 4 meses completados ontem, e a minha filha,

que mora fora do País, grávida, que nos dará uma netinha agora no mês de julho, fico

imaginando a situação em que vivem as crianças brasileiras atualmente.

Quantas  pediatrias  estão  desativando  o  seu  atendimento,  fechando  por  causa

dessa remuneração inconcebível. Primeiro precisamos, nessa audiência, sensibilizar

os hospitais que estão fechando sua pediatria - ou que até já a desativaram - para

retomarem o seu atendimento, Sr. Presidente.

Também gostaria  de  fazer  o apelo  para que o  SUS possa melhorar  os  valores

pagos.  Ora,  ninguém  mais  quer  ser  pediatra.  Hoje  não  vale  a  pena  escolher  a

pediatria como sacerdócio médico. Não podemos permitir, Sr. Presidente, que essa

situação chegue a níveis incontroláveis.  Quero que esta Casa abrace essa causa,

que os Deputados médicos, como o Deputado Glaycon Franco, companheiros desta



1062
____________________________________________________________________________

Casa,  abracem  conosco  essa causa.  No dia  3,  teremos  uma audiência,  aliás,  já

convidamos várias entidades que podem nos ajudar a buscar uma solução. Que o

SUS melhore o valor pago aos médicos. Que os planos de saúde melhorem esse

pagamento para que as nossas crianças não se vejam abandonadas e correndo o

risco de até perderem a vida por falta de um atendimento.

Convém dizer que se trata de uma reivindicação justa.

Sr. Presidente, obrigado pela compreensão. Essas eram as minhas palavras. Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Henrique.

O Deputado Luiz Henrique* - Cumprimento o Sr. Presidente, as Sras. Deputadas,

os Srs. Deputados, os funcionários da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais e o público que nos assiste pela TV Assembleia.

Inicialmente gostaria de dar aqui uma excelente notícia que vai impactar, sobretudo

o Vale do Jequitinhonha. O curso de Medicina na Universidade Federal dos Vales do

Jequitinhonha e  Mucuri  terá  o  seu primeiro  vestibular  agora,  em  agosto.  São  60

alunos que irão se matricular no curso na cidade de Diamantina. Essa é uma luta de

longo  tempo.  Aliás,  diversos  Deputados  desta  Casa  estiveram  envolvidos  nessa

questão,  por  isso  quero  render  homenagens  aqui  ao  ex-Deputado  e  atual  Vice-

Prefeito de Belo Horizonte Délio Malheiros, que iniciou a Frente JK para o curso de

Medicina na Universidade Federal  dos Vales  do  Jequitinhonha e Mucuri.  Ficamos

muito felizes com isso. É algo que deve ser comemorado, uma vez que, na semana

retrasada, Diamantina completou 175 anos de sua emancipação política. Essa luta é

de  todos  os  políticos  que  atuam  naquela  região.  Aproveito  a  ocasião  para

cumprimentar também o Deputado Federal  Marcus Pestana,  que esteve envolvido

diretamente  nessa  luta,  o  Eduardo  Azeredo,  o  nosso  Secretário  de  Ciência  e

Tecnologia, Narcio Rodrigues e tantos outros que participaram. Também gostaria de

fazer aqui uma justa e merecida homenagem a Juscelino Roque, da Santa Casa de

Misericórdia  de  Diamantina,  bem  como  ao  Dr.  Paulo  Célio,  do  Hospital  Nossa

Senhora da Saúde, os quais trabalharam incessantemente para colocar essas duas

instituições hospitalares como hospital universitário.
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Sr. Presidente, nada disso adiantaria se o nosso Governador Antonio Anastasia,

juntamente  com  o  Secretário  Antônio  Jorge,  também  não  tivesse  disponibilizado

recursos para que esse sonho pudesse tornar-se realidade. Os recursos superam a

marca de R$10.000.000,00.

Hoje  venho  a  esta  tribuna  para  comemorar  essa  conquista,  que  não  é  só  de

Diamantina, é de todo o Vale do Jequitinhonha, uma vez que esse curso já começa

com  uma grade curricular  fantástica,  valorizando  o  médico  da  família  e  tentando

interiorizar  as ações médicas no Estado.  Estamos aqui  bastante animados com a

criação do curso de Medicina em Diamantina.

Sr.  Presidente,  nesta  semana  entrou  nesta  Casa  uma  matéria  enviada  pelo

Governador  Antonio  Anastasia  criando  o  estatuto  mineiro  da  pequena  e

microempresa. Existe nesta Casa, e sou seu signatário, uma frente parlamentar pró-

pequena e microempresa, e temos dados da Jucemg que mostram que mais de 90%,

Deputado  Sargento  Rodrigues,  das  empresas  de  Minas  Gerais  são  pequenas  e

microempresas.

No  que  esse  estatuto  vem  beneficiar  essas  empresas?  Elas  terão  uma  linha

diferenciada  de  crédito,  menos  burocratização  na  formação  e  encerramento  de

atividades e, sobretudo, terão um regimento jurídico próprio que facilitará as compras

governamentais  junto  a  entidades  públicas  dos  Poderes  Executivo,  Legislativo  e

Judiciário. Sei que o Deputado Dinis Pinheiro, nosso Presidente, já está fazendo uso

dessa  lei  mesmo  antes  de  ela  ser  promulgada  e  está  incentivando  as  compras

públicas  até  R$80.000,00  junto  a  pequenas  e  microempresas,  que  são  de  vital

importância para a saúde financeira do nosso Estado e fonte de emprego e renda.

Agora há pouco estive também participando - acabo de sair do anfiteatro - de uma

discussão  que  ainda  está  acontecendo  sobre  a  mudança  na  Lei  de  Incentivo  à

Cultura  do Estado de Minas Gerais.  O Governador  Antonio Anastasia,  juntamente

com  a  Secretária  Eliane  Parreiras,  mandou  para  esta  Casa,  para  apreciação  e

votação,  proposta  de  alteração dessa lei.  Agora  isso  será  muito  facilitado para  o

investidor, uma vez que a contrapartida está sendo reduzida de 20% para 5%, 3% e

1%. Com isso as grandes empresas deverão dar uma contrapartida financeira de 5%,

e as médias e pequenas empresas variarão de 3% a 1%. Acreditamos que com essa
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medida aumentaremos a captação de recursos e atingiremos, sem dúvida nenhuma,

o previsto para 2013, que são R$70.000.000,00 a serem investidos na cultura.

Aproveito também a oportunidade para pedir aos nobres pares da Assembleia que

analisem  com  carinho  uma  proposta  de  lei  de  minha  autoria,  que  tramitará  em

Plenário,  relativa  à  importância  de  a  gastronomia  e  a  arquitetura  serem

compreendidas no Estado como cultura e poderem se beneficiar da Lei de Incentivo à

Cultura. Em outros Estados, tanto a arquitetura quanto a gastronomia já fazem parte

do rol da cultura. Minas Gerais tinha esse viés, e, com certeza, com a sensibilidade

dos  nobres  pares,  aprovaremos  rapidamente  essas duas  atividades  como fatores

geradores de divisa e renda e como algo que está enraizado em nossa cultura. Nada

mais, nada menos, faremos justiça, vamos assim dizer, a essas duas atividades que

têm a cara de Minas Gerais.

Quem nunca ouviu falar, por exemplo da comida mineira - e a gastronomia está

ligada diretamente à alimentação vista como arte -, da nossa arquitetura, o barroco

mineiro, que agora nesta Casa passa a ter seu dia - 18 de novembro? Quero até

parabenizar o Deputado Dinis Pinheiro por essa iniciativa, essa valorização de nossa

cultura.

Gostaria também de pedir aqui desta Casa uma atenção especial para um projeto

de lei  que já  está  em tramitação neste  Parlamento.  Trata-se da  alteração da Lei

Complementar nº 88, de 2006, que cria no Estado as regiões metropolitanas.

Conversei com o nosso Governador Anastasia. Ele sinalizou positivamente que, se

aqui nesta Casa passar a alteração prevista, teremos a oportunidade de não ficar

apenas  em  duas  regiões  metropolitanas  já  criadas  aqui  no  Estado  -  a  de  Belo

Horizonte e a do Vale do Aço. Com a alteração prevista na lei, poderemos criar mais

três regiões metropolitanas de grande interesse no Estado - a de Uberlândia, a de

Juiz de Fora e a de Montes Claros. Em relação a Montes Claros, já entrei com um

projeto de lei, que está aguardando apenas a mudança da Lei Complementar nº 88, a

fim de que possa tramitar nesta Casa com parecer pela constitucionalidade.

A importância maior de tudo isso é que uma região metropolitana, quando instituída,

possibilita  aos  Municípios  limítrofes,  ao  colar  metropolitano  um  planejamento  de

desenvolvimento integrado. Sabemos que a cidade de Montes Claros vem crescendo
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assustadoramente.  Temos  uma  projeção  quinquenal  de  crescimento  continuado.

Diante disso, a cidade está demandando um planejamento urgente de sua ocupação

territorial, suas funções públicas de interesse comum. A forma eficiente, rápida que

vejo de antever problemas futuros é a aprovação da Região Metropolitana de Montes

Claros,  que só será possível  se aqui  nesta Casa, nobre Deputado João Leite,  os

parlamentares entenderem que devemos mudar a legislação para contemplar não só

Montes  Claros,  mas  outras  cidades  mineiras  que  estão  em  crescimento  e  que

necessitam, sobretudo, de um planejamento de desenvolvimento integrado.

Concedo aparte ao nobre Deputado João Leite, nosso professor aqui nesta Casa.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, Deputado Luiz Henrique. V. Exa.

representa uma presença permanente do Norte de Minas, do Jequitinhonha e tem um

papel  muito importante nesta Casa.  Vem,  também, seguindo os passos da nossa

querida Elbe Brandão, que inaugurou uma novidade em Minas Gerais e também no

Brasil, sendo a primeira Secretária do Norte de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri.

V. Exa. é conhecedor profundo da história, das lutas, dos desafios do Norte de Minas.

Essa ideia, sem dúvida, é muito importante para o nosso povo do Norte de Minas.

A Constituição de 1988,  que recebeu o  apoio  maciço  da  população brasileira  -

apenas o PT votou contra ela -, deixou, poderia dizer, esse equívoco ao se esquecer

das  regiões  metropolitanas.  Minas  Gerais  foi  inovadora  sob  o  comando  do

Governador Anastasia, pois temos aqui uma legislação para a região metropolitana,

os conselhos deliberativos e a assembleia metropolitana.

Está correto, V. Exa. Temos de avançar, e V. Exa. deve ser o nosso condutor para

que  tenhamos  a  Região  Metropolitana  de  Montes  Claros  para  atender  àquela

população como um todo. Montes Claros não é uma ilha. Todas as cidades em volta

estão ligadas.  O atendimento  à  saúde tem um papel  fundamental  para os  outros

Municípios.

Estaremos sob seu comando e apoiaremos, sem dúvida alguma, a sua iniciativa. O

nosso apoio ao povo querido do Norte de Minas, do São Francisco.

O Deputado Luiz Henrique* - Agradeço muito as palavras do nobre Deputado João

Leite.

João, a nossa bancada do Norte de Minas e o Deputado Carlos Pimenta, bravo
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guerreiro do Norte, têm dado especial apoio a essa ideia da região metropolitana.

O nosso Governador  Anastasia,  que costumo dizer  que é  o contemporâneo do

futuro, está também interessado nessa mudança de paradigma para que possamos

instalar rapidamente a Região Metropolitana de Montes Claros.

Também gostaria da atenção dos nobres pares para um projeto que deve vir  a

Plenário  em  breve,  dependendo  apenas  da  lei  federal  que  vai  instituir  o  marco

regulatório  da  mineração.  Trata-se  da  criação  do  Fundo  de  Desenvolvimento  do

Estado de Minas Gerais, matéria que está em diligência na Sedru e sobre a qual já

conversamos com o Prof.  Anastasia. O que propomos é que 15% da receita que

venha como CFEM para Minas Gerais em função do novo marco da mineração passe

a compor esse fundo, que será utilizado para a promoção do desenvolvimento do

Estado, principalmente nas regiões de baixo desenvolvimento econômico e social.

Para isso, temos a aprovação do nosso Governador, que realmente está devotado a

esse projeto.

Sei que o tempo é curto, mas gostaria de repetir o que disse ontem em Plenário

parabenizando o Hospital  João XXIII  por essa matéria na revista “Veja”.  Aproveito

para agradecer a toda a equipe do hospital, uma vez que, se minha mãe - que deve

estar nos assistindo, pois, como a mãe do Deputado João Leite, não perde a nossa

programação  da  tarde  -  está  viva  hoje,  após  um  acidente  que  sofreu  há

aproximadamente quatro anos, isso se deve em muito à competência e à luta da

equipe médica do João XXIII. Assim, parabenizo o Presidente da Fhemig, Dr. Antônio

Carlos, o Foguinho, por estar à frente dessa instituição de saúde pública que é o

hospital de pronto-socorro mais bem-avaliado do Brasil. Parabéns à saúde de Minas

Gerais, que vem mantendo essa característica, principalmente no Hospital João XXIII,

merecedor de nossos aplausos. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta* - Concedo aparte ao Deputado Cabo Júlio.

O Deputado Cabo Júlio  (em aparte)  -  Gostaria de saudar  o  Vereador  Glêdston

Guetão, Líder da Prefeita de Governador Valadares, que nos visita hoje.

O Sr. Presidente - Também agradecemos a presença do nobre Vereador.
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O Deputado Carlos Pimenta* - Sr. Presidente, companheiro e amigo Deputado José

Henrique;  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,  imprensa  presente,  ouvintes  e

telespectadores da TV Assembleia em todo o Estado, que acompanham os trabalhos

desta  Casa,  gostaria  de  registrar  minha  alegria  por,  em  um  evento  no  Palácio

Tiradentes, com a presença do Governador Anastasia, do Vice-Governador Alberto

Pinto Coelho, de alguns companheiros Deputados e algumas centenas de Prefeitos e

Prefeitas, ter participado de um momento importantíssimo para um dos programas

fundamentais  do Estado,  que é o programa de saneamento e água para a gente

mineira.  Estamos  falando  de  um  programa  que  foi  lançado  pelo  Governador

Anastasia, no valor de R$4.500.000.000,00.

Trata-se  de  um  programa  que,  no  seu  final,  em  2014,  2015,  proporcionará  o

saneamento básico de 85% dos Municípios mineiros, atendendo aproximadamente

12  milhões  de  habitantes  pelos  Municípios  do  nosso  Estado.  Trata-se  de  um

programa que está nas mãos da Copasa,  uma empresa muitas  vezes  combatida

nesta  Casa.  Até  mesmo  por  falta  de  oportunidade  de  divulgar  o  que  faz,  essa

empresa  causa,  até  certo  ponto,  irritação,  resultando em  denúncias  por  parte  de

alguns  parlamentares,  de  alguns  políticos,  mas  a  Copasa  hoje,  sem  dúvida,

demonstrou apreço e comprometimento com o povo mineiro, com o nosso governo de

Minas e com o povo de Minas Gerais.

Vários Prefeitos do Norte de Minas, da região dos Vales do Jequitinhonha e do

Mucuri estiveram presentes. Recebemos esse anúncio do programa Água da Gente,

da  Copasa,  com  muita  expectativa  de  vermos  sanados,  solucionados  alguns

problemas graves que ocorrem nas cidades de Minas Gerais. Todos sabemos que o

problema de saneamento é muito grave: é a poluição dos nossos rios e córregos, é a

falta  de estrutura para que os Municípios  mineiros  vivam com um pouco mais  de

dignidade.

Particularmente, Sr. Presidente, fiquei satisfeito quando ouvi o anúncio da presença

da  Copasa  e  da  Copanor  na  região,  principalmente  nos  pequenos  Municípios,

atendendo à demanda mais legítima que temos: água potável para o povo. Minha

região passa por um dos mais difíceis momentos de toda a sua história. O Norte de

Minas está vivendo agora, hipoteticamente,  o que seria o início de uma seca,  os
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efeitos de um final de seca. O mais triste é que temos certeza de que nos próximos

seis meses não irá chover no Norte de Minas, ou seja, serão seis meses sem chuva

nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri. A partir de novembro de 2012 há cidades

onde não choveu nem 150mm; historicamente, no final do mês de março, com as

águas  de março,  com a chuva,  essas  cidades já  deveriam ter  recebido  cerca de

700mm de precipitação.

Então,  estamos  diante  de  um  dilema,  diante  de  um  fato  estarrecedor.  Os

proprietários  rurais  da  nossa  cidade,  da  nossa  região,  já  não  têm  mais  a  quem

recorrer, já não têm mais o que fazer. Todas as plantações estão comprometidas, em

algumas lavouras já houve perda de 100%, como nas lavouras de milho, de feijão e

outras. Em alguns locais, mais de 50% do gado já morreu; além disso, perdeu-se no

preço, pois o gado está magro e não se pode vendê-lo para frigoríficos. Não se tem

mais  o  que  fazer,  não  há como recorrer  a  bancos.  Não  há sequer  o  milho  para

comprar  da  Conab,  que  sempre  socorre  nesses  momentos  difíceis.  A  triste

constatação é que estaremos enfrentando a pior seca nos próximos seis meses.

Eu gostaria  muito  de  poder  fazer  com que esta  Casa,  os  governos  estadual  e

federal  prestassem socorro imediato a esses Municípios. A cidade de Monte Azul,

com mais de 25 mil habitantes, está sendo abastecida por caminhões-pipa.

E o principal reservatório de Montes Claros, que é o sistema do Rio Verde Grande,

a barragem de Juramento, que abastece Montes Claros, está funcionando com cerca

de 30% da sua capacidade. Ora, vamos correr o risco de ver Montes Claros sendo

também abastecida por caminhões-pipa, com racionamento naquela cidade. Neste

momento o Prefeito Ruy Muniz está na Copasa, numa audiência com o Presidente de

lá, mostrando essa triste realidade, meu caro e querido Deputado Gilberto Abramo,

porque se corre o risco de uma cidade de 400 mil habitantes ficar com racionamento

de água. Se a água acabar, não sei o que será de Montes Claros.

Ouço V. Exa. com muito prazer.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Meu querido companheiro, Deputado

Carlos Pimenta, isso realmente é preocupante, e não está restrito apenas a Montes

Claros, mas a várias cidades do Norte e do Jequitinhonha. Mas o que me chama a

atenção em especial é a cidade de Comercinho, que V. Exa. conhece muito bem. Ano
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passado ela ficou aproximadamente seis meses sem água,  sendo abastecida  por

caminhão-pipa. Tudo que a cidade precisa é de uma barragem, cujo custo final é em

torno de R$3.000.000,00.  Não estamos  menosprezando,  mas o  que  não  consigo

entender é como alguém constrói  uma ponte na cidade de Jequitinhonha, ligando

praticamente o centro a uma vila, pelo valor de R$12.000.000,00, e não se consegue

liberar R$3.000.000,00 para matar a sede de uma cidade inteira como Comercinho. É

isso que nos revolta, ver a falta de sensibilidade por parte de alguns. Não citarei aqui

nomes, mas essa é a pura realidade. Por isso, tem o nosso apoio.

O Deputado Carlos Pimenta* - Muito obrigado, Deputado Gilberto Abramo, grande

companheiro  e  amigo.  V.  Exa.  fala  a  respeito  da  cidade  de  Comercinho,  cujo

problema também conheço. Então, Deputado Gilberto Abramo, estamos vivendo um

momento de exceção. Acho que a Copasa está certa em lançar um programa dessa

envergadura,  um programa importante,  que  atenderá  principalmente  as  pequenas

cidades  -  as  grandes,  médias  e  pequenas  cidades.  Aplaudo  neste  momento  o

Governador  Anastasia pela  sua sensibilidade,  por  ser  um homem preparado,  que

sabe  onde  tem  que  governar  e  como  vai  e  deve  governar.  Esse  programa  de

saneamento, da gestão das águas, de apoio aos pequenos Municípios, é fundamental

e é a última esperança que temos para minimizar o problema, melhorar um pouco o

astral  do  povo  norte-mineiro  e  levar-lhes  a  coisa  mais  importante  e  sagrada que

temos - a água. Ninguém vive sem água. O Governador Anastasia está correto nas

suas ações, em priorizar neste momento o saneamento, que é o nosso futuro, e a

água potável para as casas das pessoas, que é o nosso presente.

Outro  tema  que  queria  abordar  nesta  tarde  é  com  relação  a  uma  grande  e

importante audiência pública que a Assembleia de Minas realizará amanhã, quinta-

feira, dia 21, na cidade de Francisco Sá, para debater a duplicação da BR-251, a BR

mais  importante  que  temos,  porque  liga  todo  o  Sudeste  brasileiro  ao  Nordeste

brasileiro. Uma BR que sai de Montes Claros, percorre em torno de 350km e une todo

o Sudeste à Rodovia Rio-Bahia, interligando o Sudeste ao Nordeste brasileiro.

Essa audiência  pública  ocorrerá  em Francisco  Sá,  cidade símbolo da  luta e da

resistência, principalmente com o Prefeito Denílson, nosso conhecido Denilsão, que

foi eleito com mais de 70% dos votos. Estarão presentes os governos estadual, por
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meio do DER e da Secretaria de Obras; e federal, por meio do DNIT. Mostraremos a

eles a necessidade de priorizar a BR-251, onde centenas de pessoas morrem por

ano, e é chamada rodovia da morte. As Rodovias 381 e 251 são as que mais vidas

tiram dos motoristas, do povo brasileiro e mineiro. Faço um apelo aos Deputados e

aos  órgãos  para  que  amanhã,  dia  21,  às  14  horas,  estejam  presentes  nessa

audiência  pública  em  Francisco  Sá,  que  será  realizada  sob  a  coordenação  do

Deputado Ivair Nogueira. Talvez seja a mais bela reunião, participativa e verdadeira

com o povo se manifestando contra essa rodovia da morte, esse instrumento que

mata as pessoas no Norte de Minas, que é a BR-251.

No dia 25 de abril, estaremos em Três Pontas, no Sul de Minas, atendendo a um

requerimento de nossa autoria,  para discutirmos o programa Caminhos de Minas.

Contaremos com a participação dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e também do

Deputado  Dilzon  Melo,  grande  companheiro,  para  promovermos  essa  grande

discussão.  Discutiremos  o  Caminhos  de Minas,  no  Sul  de  Minas,  e  a  duplicação

dessa rodovia que liga Três Pontas a Varginha e que tem matado muitas pessoas e

atrapalhado o desenvolvimento e o crescimento daquela região. V. Exa. é signatário

do requerimento. A reunião já está marcada. Então, no dia 25, estaremos em Três

Pontas.

Fica aqui o nosso aplauso à Copasa e ao Governador do Estado pelo lançamento

desse grande programa e o nosso apelo para que, nessas duas audiências públicas -

uma amanhã,  em Francisco Sá,  e a outra,  no dia 25 de abril,  em Três Pontas -

tenhamos uma participação efetiva de Prefeitos e Vereadores, porque é assim que se

constrói a democracia e se consegue superar os obstáculos e fazer com que o povo

tenha vez e voz, por meio dos Deputados e da Assembleia de Minas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr.  Presidente (Deputado Hely Tarqüínio)  -  Com a palavra,  o Deputado Cabo

Júlio.

O Deputado Cabo Júlio - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados e telespectadores

que nos assistem pela TV Assembleia, quero fazer uma saudação ao nosso colega

Glêdston Guetão, Vereador de Governador Valadares e Líder da Prefeita, colega do

PT,  que  nos  visita  hoje.  Seja  muito  bem-vindo!  V.  Exa.  veio  trazer  a  esta  Casa
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algumas demandas do público interno do 6º e do 43º Batalhões da Polícia Militar da

cidade. Dentro do possível tentaremos fazer o atendimento ao Vereador, assim como

ao nosso colega Cabo, legítimo representante dos militares daquela cidade.

Faço uma saudação também especial a dois heróis anônimos, a dois militares que

foram excluídos da Polícia Militar, em razão da greve de 1997: o Sgt. Mendes e o Cb.

Pedrilho,  meus  amigos  de  longa  luta.  Sejam  muito  bem-vindos!  Os  senhores

anonimamente são os grandes heróis da mudança que a Polícia Militar e o Corpo de

Bombeiros têm tido ao longo dos anos, decorrente daquele movimento cívico.

Hoje foi realizada audiência pública da Comissão de Direitos Humanos, em que eu

e  o  Deputado  Sargento  Rodrigues  fomos  os  signatários  do  pedido  para  avaliar

algumas  denúncias  de  violações  de  direitos  humanos  por  parte  pontualmente  de

alguns oficiais do 31º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Conselheiro Lafaiete, e

na 1ª Companhia Independente de Cães da Polícia Militar, o chamado canil, de Belo

Horizonte, que até já foi  alvo de pronunciamento deste parlamentar nesta tribuna.

Confesso  que  essa  audiência  terminou  com  um  verdadeiro  vexame.  O  Ten.-Cel.

Peterson,  da  Corregedoria,  logo  da  Corregedoria,  deu  um  verdadeiro  vexame,

tentando afrontar esta Casa, a Comissão de Direitos Humanos e, em especial, este

parlamentar. O Tenente-Coronel se esqueceu de que este parlamentar, embora seja

com  muito  orgulho  Cabo  do  quadro  da  reserva  do  Corpo  de  Bombeiros,  é  um

parlamentar investido nesta Casa, por meio de votos.

O caso em tela era a denúncia, reportada nessa Comissão, de que o Cb. Nazareno,

um militar, ficou doente, teve o seu atestado médico homologado pelo médico de sua

unidade  e  foi  para  a  sua  casa.  A Polícia  Militar,  em  uma  verdadeira  afronta  à

Constituição, criou, por meio de norma interna...

Hoje disse ao Deputado Durval Ângelo que tanto a Constituição Federal quanto a

Estadual - como advogado sempre digo isso - são o freio do Estado, limitam a ação

totalitária do Estado, que não pode fazer o que bem quer, do jeito que quer e como

quer,  como todo  Estado  totalitário  faz,  sem  nenhum  freio,  sem  nenhum  limite.  A

chamada Constituição Cidadã, de 1988, veio definir o papel e o limite do Estado e os

direitos e garantias do cidadão. A Constituição, em seu art. 5º, que trata dos direitos e

garantias individuais e não coletivos, subscreve algumas áreas específicas em que o
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Estado não pode tocar. A inviolabilidade do domicílio está inserida no inciso XI do art.

5º da Constituição como sendo um limite do Estado. O Estado não pode entrar em

minha casa na hora que quer,  ressalvadas algumas  exceções,  como no caso de

flagrante delito, caso de desastres, em que poderá entrar a qualquer hora do dia ou

da noite, para prestar socorro. Para cumprir mandato de busca e apreensão, poderá

entrar somente durante o dia. Então, o constituinte originário colocou limites, dizendo

o que o Estado não pode fazer.

O  caso  discutido,  hoje,  na  Comissão  de  Direitos  Humanos  diz  respeito  a  uma

guarnição comandada por um Tenente - que faltou e foi novamente convocado para

vir aqui - que fez uma visita tranquilizadora à meia-noite na casa do Cabo. Ele foi

recebido pela esposa do Cabo, denunciante, que estava hoje na Comissão ratificando

a denúncia que havia feito na Corregedoria de Polícia. Ela disse ter recebido a visita

de uma viatura à meia-noite e que o Tenente falou que tinha de entrar em sua casa e

verificar se seu o esposo estava lá. Ela perguntou: “na minha casa, uma hora desta?”.

Ela disse: “ele está aqui, está doente, não foi nem à aula”. Mas ele disse que tinha de

entrar na casa para saber se ele estava lá ou não. Ela disse: “na minha casa o senhor

não entra à meia-noite.  Tenho dois  filhos pequenos,  estou de camisola,  e  o meu

esposo está aqui”. Ele disse que tinha de entrar, porque tinha uma ordem do Capitão

- que também foi ouvido hoje aqui - dizendo que ele tinha de entrar. Naquele entra

não entra, ela foi prender um cachorro mais bravo, e ele disse: “se eu entrar e você

não prender o segundo cachorro, atiro nele”. Isso foi uma total afronta aos direitos e

garantias  individuais,  conquistados  ao  longo  de  anos,  com  muita  luta,  morte  e

repressão. Ela não deixou, fez aquela pergunta típica que todo cidadão deveria fazer:

“O senhor tem um mandado para entrar na minha casa?”. Ele disse que não tinha o

mandado, mas que tinha a ordem do Capitão, a ordem do Coronel para entrar. Nesse

bate-boca - já falei desse fato aqui -, o militar acordou, ainda atordoado com aquela

gritaria  à meia-noite em sua porta,  foi  lá  e  disse:  “estou aqui.”  Então,  eles  foram

embora.

Essa senhora foi até a Corregedoria, fez a denúncia dessa invasão de domicílio,

dessa afronta aos seus direitos e disse: “Depois que eu sair daqui, vou procurar a

Assembleia Legislativa, a Comissão de Direitos Humanos e o Deputado Cabo Júlio”.
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Então a Corregedoria disse a ela: “Não mexa com isso, não. Deixe a denúncia aqui

mesmo. Não precisa ir lá”. Ou seja, aquela senhora foi incentivada a não procurar

esta Casa, que é a Casa do povo, a não procurar a Comissão de Direitos Humanos e

muito menos este parlamentar. Mas, ainda assim, ela o fez e aqui veio.

Hoje, na audiência pública, o Ten.-Cel. Peterson disse: “A senhora tem de voltar à

Corregedoria e procurar a Maj. Célia” - se não me engano -, “na quinta-feira, às 17

horas”.  Então  disse  que  solicitaria  que  a  data  fosse  modificada,  porque,  como

parlamentar e oriundo da denúncia, queria acompanhá-la. E o Ten.-Cel. Peterson teve

a petulância de dizer: “Faça o requerimento que iremos avaliá-lo”.

Primeiramente,  o poder público tem a prerrogativa,  inclusive coercitivamente, de

intimar a pessoa quando se trata de inquérito policial ou inquérito policial militar, que

não era o caso, porque se tratava de uma investigação administrativa. Então disse:

“Comandante, o nosso pedido não depende de análise prévia de admissibilidade ou

de concessão de V. Exa.”. Então ele se exaltou, afrontou esta Casa, a Comissão de

Direitos Humanos e este parlamentar. Ele se esqueceu de que, embora seja o Cb.

Júlio, sou um parlamentar e não estou sujeito às suas ordens e muito menos sou

subordinado a ele. Aí faço uma análise de seu comportamento. Ele gritou, afrontou e

levantou o dedo. Então questiono alguns pontos. Primeiro, esse Oficial que veio a

esta Casa e representou a Corregedoria... Particularmente, tenho um enorme respeito

pelo Cel.  Hebert,  apesar de todas as dificuldades que, porventura, a Corregedoria

tenha no relacionamento com a tropa. Mas, particularmente - e falo sem nenhuma

motivação externa -, tenho profundo respeito pelo Cel. Hebert, Corregedor da Polícia

Militar. Ele é um homem sério, competente, correto, um homem de Deus, um homem

que, dentro de sua visão - e podemos discutir se isso está correto ou não -, leva o seu

trabalho a sério. E ele foi representado nesta Casa por esse cidadão. Entendo que o

Oficial  da Corregedoria seria representado nesta Casa por um magistrado, aquele

que recebe a denúncia, analisa-a, sai do “métier” da discussão da denúncia e avoca

para si a responsabilidade da apuração.

Infelizmente o que ocorreu aqui foi um verdadeiro vexame. O Cel. Hebert foi muito

mal representado, pois o Ten.-Cel.  Peterson deu um vexame nesta Casa. Ora, se

nesta Casa do povo, com os representantes do povo, ele se porta assim, imagine
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junto a seus subordinados. Imagine como as pessoas que vão à Corregedoria, que

tiveram coragem de denunciar um praça, um Oficial ou um superior, saem de lá! Se,

numa  audiência  pública,  onde  a  senhora  que  era  denunciante  fez  a  denúncia

pessoalmente,  perante  a  mim  e  os  outros  Deputados,  houve  o  vexame  desse

Coronel, imagine como ele deve se portar longe das vistas deste Parlamento!

Fica aqui o nosso protesto. Esse Tenente-Coronel não será convidado - pelo menos

na  comissão  em  que  eu  estiver  presente  -,  mas  convocado  para  se  posicionar.

Estamos tomando providências, no campo político, em relação a esse moço. Queria

dizer  que  hoje  a  Corregedoria  deu  uma  bola  fora,  porque  o  Ten.-Cel.  Peterson

desrespeitou  um  Poder  constituído,  o  Poder  Legislativo.  Ele  desrespeitou  aquela

senhora que não tem obrigação de ir lá falar de novo o que já disse. Vou falar uma

coisa: não acredito nessa apuração. Se querem apurar o caso, peguem a oitiva da

senhora e vejam o que disse. Ela já falou tudo o que tinha para dizer. Ao final, depois

da afronta do Ten.-Cel. Peterson, eu disse: agora, não na condição de parlamentar,

mas de defensor dessa senhora, ela não vai à Corregedoria, ela não voltará lá.

Porque eu não vou colocá-la na frente de um moço desse, que perante toda a TV

Assembleia e toda a Comissão reunida, dá um vexame de arrogância, prepotência e

desrespeito ao Poder Legislativo. A Polícia Militar foi muito mal representada hoje. A

Corregedoria foi muito mal representada. Sabem quais foram as mensagens que a

Corregedoria  da  Polícia  Militar  passou  hoje  para  a  população,  para  aqueles  que

assistiram à reunião? Mensagem de arrogância - posso fazer tudo do jeito que eu

quero -; mensagem de prepotência - sou Tenente-Coronel, faço do jeito que eu quiser;

essa senhora vai no dia que eu quiser, na hora que eu quiser e da forma que eu

quiser -; e, ainda, mostrou um desrespeito a este Poder,  que não a havia sequer

convocado,  mas  convidado,  por  termos  um  relacionamento  muito  bom  com  o

Comando da Polícia Militar, principalmente com o Cel. Sant'Ana, que é um verdadeiro

“gentleman”.  Houvesse  pelo  menos  meia  dúzia  de  Comandantes  como  ele  e  a

relação interpessoal na Polícia Militar seria muito melhor. E por último, esse Tenente-

Coronel mostrou, na pessoa dele, que a Corregedoria está forjada, infelizmente, nos

porões da ditadura,  nos porões do manda quem pode,  e quem não obedecer  vai

sofrer as consequências. Esse Ten.-Cel. Peterson, despreparado, desqualificado para
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representar  a  Corregedoria  nesta  Casa,  mostrou  um  verdadeiro  desrespeito  à

dignidade  da  denunciante,  a  este  parlamentar  e  a  toda  a  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Portanto, lamentavelmente, fica aqui o nosso protesto e um pedido ao Cel. Hebert

de que nunca mais envie a esta Assembleia alguém tão despreparado, arrogante,

prepotente, que não tem nada na sua condição pessoal para, nesta Casa, representar

a Corregedoria da Polícia Militar. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Sr.  Presidente,  Deputados  e  Deputadas,

telespectadores da TV Assembleia, companheiros e companheiras das galerias e da

imprensa. Trago, hoje, três assuntos, para os quais gostaria de chamar a atenção do

povo de Minas Gerais.

Primeiramente,  quero  comemorar  um  dado  que  dá tranquilidade ao  Brasil  para

seguir os rumos das mudanças que se iniciaram com o Presidente Lula. Trata-se da

recente pesquisa do Ibope que consagra a Presidenta Dilma com 79% de aprovação

do seu governo. Os conceitos “ótimo” e “bom” dão ao nosso governo, do PT e aliados,

63% de aprovação.  Fazendo o contraponto inverso, apenas 7% do País julgam o

governo da Presidenta ruim ou péssimo e 79%, repito, aprovam a Presidenta Dilma e

o seu governo. Esse índice deve ser comemorado, não como militante ou Deputado

do PT, mas como brasileiro. É um reconhecimento do nosso povo aos avanços que o

Brasil está tendo. O povo brasileiro está satisfeito com o governo da Presidenta Dilma

e com os rumos do País. Isso é o que demonstrou essa pesquisa.

Duas  medidas  foram  fundamentais  para  que  esse  alto  índice  de  aprovação  se

consolidasse: a diminuição da conta de luz, em que a Presidenta mostrou que o que

foi  feito  no  passado,  do  ponto  de  vista  de  privatização  do  setor  elétrico,  foi  um

equívoco. E chegamos agora em um período em que podemos, inclusive, não apenas

denunciar, mas modificar o tipo de privatização e o modelo aplicado na privatização

durante o governo do PSDB.

Isso resultou numa redução da conta de luz e pesou no aspecto de aprovação da

Presidenta Dilma. E o outro, que diz respeito à diminuição dos impostos da cesta

básica de produtos alimentícios, teve também reflexo.
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Hoje o jornal "Hoje em Dia" publicou, na primeira página, que em Belo Horizonte já

sentimos  a  deflação dos  produtos  da  cesta  básica.  São  dados  importantes.  Eles

demonstram que, ao diminuir os impostos, a Presidenta Dilma já conseguiu, em curto

espaço  de  tempo,  obter  resultados.  Por  exemplo:  o  açúcar  cristal  já  teve  uma

diminuição de preço na ordem de 4,47%, de deflação; a carne bovina, 3,56%; o café

em pó, 0,68%; o sabonete, 1,52%. Os preços, Deputados e Deputadas, caíram em

Belo Horizonte como caíram no Brasil. Esse é o resultado que o jornal "Hoje em Dia"

mostrou em Belo Horizonte, em relação à diminuição do preço da cesta básica, com a

atitude da Presidenta Dilma de diminuir produtos da cesta básica. Usei da palavra

hoje - e uso - citando esse tema, para cobrar do governo do Estado algo semelhante.

Infelizmente, o caminho do governo do Estado tem sido o inverso.

No caso da luz, Deputado Gilberto Abramo, o que vimos foi a Cemig aumentar a

conta de luz e anunciar que esse aumento seria em torno de 10%. A Dilma diminui a

tarifa em torno de 20%, e a Cemig anuncia aumento em torno de 10%. Poderia ser o

contrário. Como? Bastaria que o ICMS na conta de luz de Minas não fosse o mais

alto do Brasil, como é. Ele é em torno, um sobre o outro, de 42%, se for simples, e de

30% do ICMS. Em São Paulo, o ICMS da luz é de 13% apenas. Portanto, aqui temos

o ICMS mais caro e a conta de luz mais cara do Brasil. Isso, ao invés de combater o

processo inflacionário e desenvolver o País e o Estado, recrudesce em Minas Gerais

e leva o nosso Estado a patamares inferiores àqueles oferecidos no Brasil.

A mesma coisa, Deputado Elismar Prado, diz respeito aos alimentos. Sabia que o

ICMS dos alimentos mais alto é o de Minas Gerais? O ICMS de Minas também nos

alimentos da cesta básica é um dos mais caros. Pensei em apresentar um projeto de

lei  reduzindo  o  ICMS,  para  seguir  o  exemplo  da  Presidente  Dilma.  Nós,  como

Deputados, não temos a prerrogativa de apresentar projetos de lei que diminuam a

alíquota do imposto, mas cobro do Governador Anastasia e do PSDB que tenham a

mesma atitude, de diminuir o ICMS na mesma proporção que a Presidenta Dilma fez.

Assim  teríamos  uma  redução  muito  grande  nos  preços  dos  alimentos  em  Minas

Gerais. Aqui, o governo de Minas faz o contrário, anda, portanto, no sentido inverso

ao do Brasil. Isso nós já vimos há muito tempo. Por tal motivo está se esgotando em

Minas  Gerais  esse projeto  do  neoliberalismo,  que  o  PSDB  e  seus  aliados  ainda
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aplicam neste Estado, embora derrotados do ponto de vista nacional. Essa mudança,

Deputado  Elismar  Prado,  precisa  chegar  a  Minas  Gerais.  Quando  contrapomos

exemplos práticos, fica mais fácil para a população entender. Tivéssemos um governo

com o mesmo conteúdo popular da Presidenta Dilma, teríamos uma redução maior

da conta de luz e dos preços dos alimentos. No Brasil, a Presidenta força para baixo

os preços, e no Estado o governo do PSDB força para cima os aumentos.

Para terminar, cito os pedágios no Rio Grande do Sul, onde o Governador Tarso

Genro deu também um exemplo de governo democrático e popular. O governo, que

agora criou uma empresa gaúcha de estradas e rodovias, diminuiu de 25% a 40% o

preço do pedágio. Nesse sentido, fica dado o exemplo e o contraponto do que é um

governo popular e do que é um governo neoliberal, conservador, na expressão mais

utilizada  comumente:  um  governo  que  tem  o  seu  pensamento  ideológico  para  a

direita.

O Deputado Elismar  Prado (em aparte)*  -  Obrigado,  Deputado Rogério Correia.

Parabenizo-o pelo pronunciamento. Serei rápido.

Quero apenas dizer que faremos um segundo protesto na reunião da Aneel,  na

audiência pública em Brasília. Vamos denunciar e protestar contra essa posição da

Cemig e do governo do Estado, que solicita um aumento, e isso na contramão do que

foi apresentado pela Presidenta Dilma, de redução do custo-Brasil e das tarifas de

energia elétrica. É lamentável. Enquanto a Presidenta Dilma desonera a cesta básica,

faz  política  social,  o  governo  do  Estado  aumenta  os  impostos  e  as  taxas  sobre

serviços  essenciais,  como água  e  energia,  e  praticamente  não  cobra  imposto  de

setores supérfluos. Então a população mais carente, pobre, é a mais sacrificada e

penalizada.

Portanto  registro  a  nossa luta.  Faremos  o  segundo  enfrentamento  à  Cemig  na

reunião  da  Aneel,  a  fim  de  manter  a  redução  que  tivemos  aqui,  em  Minas,  e  a

conquista alcançada com a sensibilidade da Presidenta Dilma. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, agradeço ao nobre Deputado Elismar

Prado o aparte. Peço a V.  Exa. que, não havendo número regimental,  encerre de
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plano a reunião, como determina o Regimento.

O Deputado  Gilberto  Abramo -  Sr.  Presidente,  solicito  que  V.  Exa.  suspenda  a

reunião  por  5  minutos  para  não  fazer  prevalecer  o  pedido  de  encerramento  da

reunião, apresentado pelo Deputado Rogério Correia, porque não há quórum.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4º do art. 249 do Regimento

Interno, vai suspender a reunião por 1 minuto para que se configure o quórum para a

continuação dos trabalhos. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. A Presidência verifica, de

plano, que persiste a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em turno único, dos vetos às Proposições de Lei nºs 21.425, 21.512 e 21.549, uma

vez que permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os

Deputados para a especial de amanhã, dia 21, às 20 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-

se a reunião.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

JUVENTUDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM

18/12/2012

Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Tadeu Martins Leite e Gustavo Perrella, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Perrella, dispensa

a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
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apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.036, 4.047,

4.051, 4.074, 4.075 e 4.108/2012. Submetido a discussão e votação, é aprovado o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.517/2012. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. Submetido a votação, é aprovado o requerimento do Deputado Marques

Abreu em que solicita a realização de audiência pública para debater o Projeto de Lei

nº 3.625/2012, que institui a política de incentivo aos atletas e técnicos em atividade

do desporto de rendimento. É recebido, para apreciação posterior, o requerimento do

Deputado Alencar da Silveira Jr. em que solicita a realização de reunião de audiência

pública para debater  a instalação de assentos no Estádio Governador  Magalhães

Pinto.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a  Presidência  agradece a  presença dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2012.

Marques Abreu, Presidente - Tadeu Martins Leite - Gustavo Perrella.

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/12/2012

Às 14h33min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette  de

Andrada,  Gilberto  Abramo  e  Gustavo  Valadares  (substituindo  o  Deputado  Deiró

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

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo

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

é subscrita  pelos  membros da Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

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

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

Deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 596 e 2.325/2011(Deputado Gilberto

Abramo); 2.811,  3.088 e 3.591/2012(Deputado Gustavo Valadares).  Passa-se à 1ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de
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pareceres sobre proposições sujeitas  à apreciação do Plenário.  Após discussão e

votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei nºs 596, 2.325/2011, 2.811 e 3.088/2012. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o

Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.591/2012. Suspende-se a reunião.

Às 18h2min, são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Lafayette de

Andrada, Gilberto Abramo e Duarte Bechir(substituindo o Deputado Deiró Marra, por

indicação  da  Liderança  do  BTR).  O  Presidente,  Deputado  Lafayette  de  Andrada,

declara aberta a reunião e acusa o recebimento das seguintes proposições das quais

designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir  :  Projetos  de  Lei  nºs

3.472/2012 (Deputado Gilberto Abramo) e 3.471/2012(Deputado Duarte Bechir). Após

discussão e votação, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de

Lei nºs 3.472 e 3.471/2012. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença dos parlamentares, desconvoca os membros da Comissão para a reunião

extraordinária de amanhã, às 9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.

Lafayette de Andrada, Presidente - Duarte Bechir - Gilberto Abramo.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DA

COPA DO MUNDO, EM 6/3/2013

Às 11 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Mário  Henrique  Caixa,  Bonifácio  Mourão  e  Tadeu  Martins  Leite,  membros  da

supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Tenente

Lúcio, declara aberta e comunica que não há ata a ser lida por se tratar da primeira

reunião  da  Comissão.  A  Presidência  informa  que  a  Comissão  se  destina  a

acompanhar a preparação e a execução das ações previstas pelo governo do Estado

para realização da Copa do Mundo Fifa Brasil 2014 e da Copa das Confederações

FiFa Brasil 2013 e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os
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requerimentos dos Deputados Tenente Lúcio, Tadeu Martins Leite,  Mário Henrique

Caixa,  Bonifácio  Mourão  e  Fábio  Cherem  (4)  em  que  solicitam  seja  realizada

audiência  pública  no  Município  de  Uberlândia  para  discutir  temas  relacionados  à

escolha e à preparação dos Municípios subsedes do Estado para a Copa do Mundo

FIFA 2014;  seja  realizada  visita  às  obras  de  mobilidade  urbana  referentes  ao

atendimento dos atletas, dos turistas e da imprensa durante a Copa do Mundo FIFA

2014 e a Copa das Confederações FiFa Brasil 2013; seja realizada visita ao Estádio

Governador  Magalhães  Pinto  para  verificar  suas condições  para  atendimento aos

atletas  e  torcedores  durante  esses  eventos;  seja  realizada  visita  ao  Aeroporto

Internacional  Tancredo  Neves  para  verificar  sua  preparação  para  recebimento  de

turistas  atraídos  pelos  referidos  eventos;  seja  realizada  visita  ao  Secretário

Extraordinário da Copa do Mundo de 2014; seja realizada visita desta Comissão ao

Comitê Municipal Organizador da Copa do Mundo para verificar a preparação para os

citados  eventos;  e  Tenente  Lúcio,  Tadeu  Martins  Leite,  Mário  Henrique  Caixa,

Bonifácio Mourão, Fábio Cherem, Marques Abreu e Ulysses Gomes em que solicitam

seja  realizada  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e

Juventude para discutir  o  Projeto de Lei  nº  3.685/2013.  Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Tenente Lúcio, Presidente - Fábio Cherem - Ivair Nogueira.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº 21.549, EM

7/3/2013

Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Gustavo Perrella e Mário Henrique Caixa (substituindo o Deputado Tiago Ulisses, por

indicação  da  Liderança  do  BAM),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Perrela, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a
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emitir  parecer  sobre  o  Veto  Parcial  à  Proposição  de  Lei  nº  21.549/2013.  Nesse

momento, o Deputado Gustavo Perrela deixa a reunião. A Presidência suspende os

trabalhos da Comissão por cinco minutos para entendimentos entre as Lideranças.

Reabertos  os  trabalhos,  registra-se  a  presença  do  Deputado  Glaycon  Franco

(substituindo o Deputado Gustavo Valadares, por indicação da Liderança do BTR).

Passa-se  à 1ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  compreendendo a  discussão e

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão e votação, é aprovado o parecer pela manutenção, em turno único, do Veto

Parcial  à  Proposição  de  Lei  nº  21.549/2013  (relator:  Deputado  Duarte  Bechir).

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 7 de março de 2013.

Duarte  Bechir,  Presidente  -  Duarte  Bechir  -  Gustavo  Perrella  -  Mário  Henrique

Caixa.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/3/2013

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

Lafayette  de  Andrada  e  Leonardo  Moreira,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental,  o  Presidente, Deputado João Leite,  declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Leonardo Moreira,

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

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

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

Comissão.  A seguir,  comunica  o  recebimento  de  ofício do  Sr.  Cylton  Brandão da

Matta,  Chefe  da  Polícia  Civil,  em  resposta  ao  Ofício  nº  2.745/2012/SGM,  que

encaminhou cópia da correspondência dos excedentes do concurso de escrivão de

polícia,  informando  a  convocação  do  candidato  Bruno  Fernandes  Vasconcelos,  a

partir  da  autorização  do  Governo  do  Estado  para  ampliação  das  vagas;  e  de

correspondência  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  na  data  mencionada  entre

parênteses: ofícios das Sras. Maria Coeli Simões Pires, Secretária de Casa Civil; e

Rosilene Alves de Souza, Coordenadora do Núcleo de Gestão Prisional da Polícia



1083
____________________________________________________________________________

Civil; e dos Srs. Humberto Viana, Secretário Nacional de Defesa Civil; Cel. PM Marco

Antônio Badaró Bianchini, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG; e Cabo Almi,

Presidente  da  Comissão  de  Segurança  Pública  e  Defesa  Social  da  Assembleia

Legislativa  do  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul  (9/3/2013).  O  Presidente  acusa  o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 260/2011 (Deputado Leonardo Moreira); e 2.349/2011

(Deputado Lafayette  de Andrada),  ambos em 1º turno;  623/2011 (Deputado Cabo

Júlio), em turno único. Registra-se a presença dos Deputados Cabo Júlio e Sargento

Rodrigues.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os

pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 242/2011 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1 (relator:

Deputado  Sargento  Rodrigues);  378/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:

Deputado Sargento Rodrigues);  1.674/2011 na forma do Substitutivo  nº  1 (relator:

Deputado  Sargento  Rodrigues).  Na  fase  de  discussão  do  parecer  do  relator,

Deputado  Sargento  Rodrigues,  que  conclui  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº

1.026/2011, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça,  com  as  Emendas  nºs  1  a  3,  o  Presidente  defere  o  pedido  de  vista  do

Deputado Lafayette de Andrada. Registra-se a presença do Deputado Luiz Henrique.

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a

votação, é aprovado o Requerimento nº 4.297/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão. Registra-se a presença dos Deputados Duarte Bechir e Sebastião Costa.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados  Sargento  Rodrigues  (8)  em  que  solicita  seja  realizada  visita  desta

Comissão  ao  Instituto  Médico-Legal  de  Governador  Valadares  para  verificar  as

precárias condições de trabalho e de degradação do local; seja realizada visita desta

Comissão ao 3º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar para obter esclarecimentos

sobre a situação da plataforma utilizada para resgate de pessoas isoladas em prédios
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em chamas; seja realizada visita desta Comissão ao 31º Batalhão da Polícia Militar no

Município  de  Conselheiro  Lafaiete  para  apurar  denúncia  de  falta  de  viaturas  no

Município e sucateamento dos equipamentos; seja realizada visita desta Comissão ao

Município  de  Santa  Luzia  para  apurar  denúncia  de  falta  de  estrutura  física  e

profissional  nas  delegacias  do  Município;  seja  encaminhado  ao  Governador  do

Estado e ao Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para possibilitar o

retorno do patrulhamento rural na região de Conselheiro Lafaiete; seja encaminhado

ao  Governador  de  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja  incluída  no

Orçamento do Estado destinação de recursos para a realização de curso de formação

policial  e  para  o  pagamento  de  pessoal,  a  partir  da  nomeação  dos  candidatos

excedentes ao cargo de Escrivão de Polícia; seja realizada audiência pública desta

Comissão para apurar e discutir  denúncia referente à ausência de condições para

promoção da segurança na cidade de Aimorés; seja realizada audiência pública desta

Comissão para apurar a quantidade de inquéritos policiais que não foram concluídos

pela Polícia Civil, até a presente data; Célio Moreira (2) em que solicita seja realizada

audiência pública desta Comissão para discutir os frequentes assaltos e roubos às

residências e ao comércio do Bairro Santa Inês, na Capital; seja realizada visita desta

Comissão à sede do Centro de Operações da Polícia Militar do Estado - COPOM-MG

- com o objetivo de conhecer o trabalho desenvolvido pelo órgão, principalmente no

videomonitoramento da violência através do programa Olho Vivo; Dalmo Ribeiro Silva

em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  desta  Comissão  para  discutir  a

formação de colegiado de Juízes para processo e julgamento, em primeiro grau de

jurisdição,  de  crimes  praticados  por  organizações  criminosas,  como  medida  de

segurança para a integridade dos julgadores, conforme disposição na Lei Federal nº

12.692,  de 2012;  Carlos Pimenta em que solicita  seja realizada audiência pública

desta Comissão no Município de Montes Claros para debater a situação da polícia

judiciária  na  região,  bem  como a  necessidade de construção de um batalhão do

Corpo de Bombeiro nesse Município; dos Deputados João Leite, Sargento Rodrigues,

Cabo Júlio e Leonardo Moreira (3) em que solicitam seja encaminhado ao Secretário

de Defesa Social pedido de providências para que seja apurada a conduta funcional

dos agentes do presídio de São João del-Rei, conforme denúncia apresentada a esta
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Comissão; seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de providências

para que seja estabelecido o Município de Carangola como sede do plantão regional

da  Polícia  Civil,  conforme  solicitação  apresentada  a  esta  Comissão;  seja

encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de providências para a manutenção da

5ª Delegacia de Polícia no Bairro Floresta, em Belo Horizonte, conforme solicitação

dos moradores,  encaminhada a esta Comissão por meio de abaixo-assinado; dos

Deputados João Leite, Leonardo Moreira, Sargento Rodrigues, Cabo Júlio, Sebastião

Costa e Duarte Bechir em que solicitam seja formulada manifestação de aplauso aos

policiais  militares  que  participaram  da  captura  da  quadrilha  especializada  em

arrombamentos a caixas eletrônicos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, pelo

excelente trabalho;  e dos Deputados João Leite,  Sargento Rodrigues,  Cabo Júlio,

Leonardo Moreira, Lafayette de Andrada, Duarte Bechir e Sebastião Costa em que

solicitam seja realizada audiência pública desta Comissão para debater o aumento da

violência no interior de veículos de transporte intermunicipal e interestadual em Minas

Gerais. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

João  Leite,  Presidente  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Sargento

Rodrigues.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/3/2013

Às 10h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Duarte  Bechir  e Sávio  Souza Cruz,  membros da supracitada Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir,  dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir  e  votar  proposições  da Comissão e  comunica  o recebimento  da  seguinte

correspondência:  ofício  do  Movimento  pela  Preservação  da  Serra  das  Serrinhas,
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encaminhando cópia de solicitação e de abaixo-assinado que enviou ao Conselho

Municipal  de  Desenvolvimento  Sustentável  e  Melhoria  do  Ambiente  a  respeito  de

intervenções  na  referida  serra;  e  ofício  do  Sr.  Renan  Calheiros,  Presidente  do

Congresso Nacional, publicado no “Diário do Legislativo” de 9/3/2013. O Presidente

acusa o recebimento do Projeto de Lei  nº  3.239/2012,  em turno único,  para cuja

relatoria designou o Deputado Duarte Bechir. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. A

Presidência recebe requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva em que solicita

seja realizada reunião com convidados para homenagear a Prefeitura Municipal de

Extrema pelo fato de esse Município ter recebido o Prêmio Internacional de Dubai

para Melhores Práticas; Célio Moreira (2) em que solicita seja realizada audiência

pública para debater a qualidade dos serviços prestados pela Copanor no Vale do

Jequitinhonha;  e  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Meio  Ambiente  pedido  de

providências para a fiscalização ambiental da Usina de Reciclagem e Compostagem

de Lixo de Guiricema; Cabo Júlio em que solicita seja realizada audiência pública

para debater o lançamento de esgoto doméstico no Córrego Lareira, localizado em

área de preservação ambiental no Bairro São João Batista, em Belo Horizonte, bem

como a recusa da  Copasa-MG em providenciar  a  instalação de rede coletora  de

esgoto; e Sávio Souza Cruz em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Meio

Ambiente pedido de providências para a apuração da denúncia de reativação de lixão

na estrada que liga a BR-262 a Leandro Ferreira; e da Deputada Luzia Ferreira em

que solicita seja realizada audiência pública para apurar denúncia de lançamento de

fezes de animais no leito do Ribeirão Oratórios por parte da granja de suinocultura da

Fazenda Itajubá,  em Oratórios.  Submetidos a votação, cada um por sua vez,  são

aprovados requerimentos dos Deputados Rogério Correia e Glaycon Franco em que

solicitam  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  o  Projeto  de  Lei  nº

3.405/2012, que dispõe sobre a remarcação da área do Parque Estadual Serra do

Ouro Branco e dá outras providências; Ivair Nogueira em que solicita seja realizada

audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 3.687/2013, que dispõe sobre a

alteração dos limites do Parque Estadual da Serra do Papagaio; Ulysses Gomes em

que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  em  Luminárias  para  debater  a
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regularização ambiental das mineradoras de quartzito da região Sul; e Célio Moreira

em que solicita seja realizada reunião com convidados para debater a importância da

água,  por  ocasião  do Dia  Mundial  da Água.  Cumprida  a  finalidade da reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Célio Moreira, Presidente - Gustavo Corrêa - Lafayette de Andrada - Sávio Souza

Cruz - Tiago Ulisses.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/3/2013

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Celinho do Sinttrocel,  Anselmo José Domingos e Gustavo Valadares, membros da

supracitada Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado  Ivair

Nogueira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do

Deputado Gustavo Valadares, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e

discutir proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:

Projetos de Lei nºs 3.356/2012 em 1º turno e 3.629/2012 em turno único, (Deputado

Ivair Nogueira); 370 e 621/2011 em 1º turno (Deputado Paulo Guedes). Passa-se à 2ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  que  dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetido  a  votação,  é

aprovado o Requerimento nº 4.301/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos dos

Deputados Fred Costa (2) em que solicita sejam realizadas audiências públicas para

debater as condições de atendimento nos aeroportos do interior de Minas Gerais e

para debater a fiscalização do transporte de cargas pesadas nas estradas do Estado;
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Adalclever Lopes (2) em que solicita seja encaminhado ao Diretor Geral do DER-MG

pedido de providência para que seja readequada a sinalização na MG-129, no trecho

compreendido entre os Municípios de Ouro Preto e Ouro Branco (próximo ao Distrito

de Itatiaia, no trecho anterior ao trevo de acesso a Santa Rita de Ouro Preto), e ao

Superintendente  Regional  do  Departamento  Nacional  de  Infraestrutura  de

Transportes - DNIT - MG, seja encaminhado pedido de providências para que sejam

instalados  redutores  eletrônicos  de  velocidade  na  BR-356,  Km  95  e  98,  na  área

urbana do Município de Ouro Preto; Ivair  Nogueira em que solicita  seja realizada

audiência pública para obter informações dos órgãos de controle federal e estadual

sobre  as  obras  públicas  iniciadas  e  não  concluídas  no  Estado;  e  da  Deputada

Rosângela Reis e do Deputado Celinho do Sinttrocel em que solicitam seja realizada

audiência pública dessa Comissão em conjunto com a Comissão de Trabalho,  da

Previdência e da Ação Social, para debater a suspensão da licitação das obras da

BR-381. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Ivair Nogueira, Presidente - Anselmo José Domingos - Gustavo Valadares.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/3/2013

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Carlos  Pimenta,  João  Leite  e  Paulo  Lamac,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  a  Presidente  “ad  hoc”,  Deputada  Luzia

Ferreira, declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar da

primeira reunião da Comissão na 3ª Sessão Legislativa. A Presidência informa que a

reunião se destina a eleger o Presidente e o Vice-Presidente. A seguir, determina a

distribuição das cédulas de votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado

Carlos Pimenta para atuar como escrutinador. Apurados os votos, são proclamados

eleitos para Presidente o Deputado Paulo Lamac e para Vice-Presidente a Deputada

Luzia Ferreira, ambos com quatro votos. A Presidente “ad hoc” empossa o Presidente
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eleito,  Deputado  Paulo  Lamac,  que  assume  os  trabalhos  e  empossa  a  Vice-

Presidente, Deputada Luzia Ferreira. São fixados dia e hora das reuniões ordinárias

para as terças-feiras, às 15h30min. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Paulo Lamac, Presidente - Rômulo Viegas - Rogério Correia.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 12/3/2013

Às  14h31min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Rômulo

Veneroso,  Fred  Costa  e  Vanderlei  Miranda,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Rômulo  Veneroso  declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Vanderlei

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

subscrita pelos membros da Comissão presentes. O Presidente designa o Deputado

Fred Costa como novo relator do Projeto de Lei nº 1.588/2011. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão. São recebidos requerimentos do Deputado Fred Costa (3) em que solicita

seja realizada audiência pública para discutir os altos preços de revenda do gás de

cozinha  em  Minas  Gerais;  seja  realizada  audiência  pública  para  discutir  o

atendimento aos usuários de transporte aéreo em Minas Gerais; seja realizada visita

ao  Aeroporto  Internacional  de  Confins  para  verificar  a  situação  dos  usuários  de

transporte aéreo em Minas Gerais. Registra-se a presença da Deputada Liza Prado.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Rômulo Veneroso, Presidente - Duilio de Castro.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/3/2013
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Às 14h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Ulysses  Gomes,  Tadeu  Martins  Leite  e  Tenente  Lúcio,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Marques  Abreu,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Tadeu  Martins,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a debater o Projeto de Lei nº 3.625/2012, do Governador do

Estado, que institui  a política de incentivo aos atletas  e técnicos em atividade do

desporto de rendimento e discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Rogério  Aoki

Romero,  Secretário  de  Estado  Adjunto  de  Esportes  e  da  Juventude,  e  Frederico

Oliveira Motta Pessoa, Superintendente de Esporte de Rendimento e Participação,

representando o Sr. Eros Biondini, Secretário de Estado de Esportes e da Juventude;

Emerson Silami Garcia, Diretor da Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia

Ocupacional da UFMG; Tui Francisco de Oliveira, atleta de Vela Adaptada; Mauro

Roberto Fonseca França, Presidente e Treinador da Equipe Clã Delfos; Sergio Luiz

Falci de Carvalho,  Analista Científico do Minas Tênis Clube, representando a Sra.

Izabel  Cristina  Provenza  de  Miranda  Rohlfs,  Assessora  Científica  do  Esporte  do

Minas Tênis  Clube;  e  a Sra.  Kátia  Lúcia Moreira Lemos,  Professora Adjunta IV  e

Coordenadora  de  Ginástica  Aeróbica  Esportiva  da  Escola  de  Educação  Física,

Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG, que são convidados a tomar assento à

mesa.  O  Presidente,  na  qualidade  de  autor  do  requerimento  que deu origem  ao

debate, passa a tecer suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Tadeu

Martins  Leite,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  da  Comissão  de

Esporte, Lazer e Juventude para debater o Projeto Geração Saúde - Promoção do

Hábito da Prática Esportiva, Atividades Físicas Orientadas e Lazer desenvolvido pela
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Secretaria de Estado de Esporte e da Juventude em parceria com a Secretaria de

Estado de Saúde; Ulysses Gomes, Rogério Correia e Tadeu Martins Leite, em que

solicitam  seja  realizada  audiência  pública  da  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e

Juventude para debater o art. 4º da Resolução SEE nº 2.253/2013, segundo o qual os

componentes  curriculares  de  Educação  Física  nos  anos  iniciais  do  ensino

fundamental  serão  ministrados  pelo  próprio  regente  da  turma,  exceto  quando  na

escola já houver  professor efetivo ou efetivado pela Lei Complementar nº 100, de

2007, nesses componentes curriculares; e Tadeu Martins Leite, Mário Henrique Caixa,

Bonifácio Mourão, Tenente Lúcio, Ulysses Gomes, Fábio Cherem e Marques Abreu,

em que solicitam seja realizada audiência pública da Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude conjunta com a Comissão Extraordinária da Copa para debater o Projeto

de Lei nº 3.685/2013, do Governador do Estado, que dispõe sobre medidas relativas

à Copa das Confederações Fifa de 2003 e à Copa do Mundo Fifa de 2014 e dá outras

providências. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Marques Abreu, Presidente - Mário Henrique Caixa - Tenente Lúcio.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/3/2013

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Inácio  Franco,  Antônio  Carlos  Arantes,  Rogério  Correia  e  Sargento  Rodrigues,

membros da supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Liza Prado.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Corrêa, declara aberta

a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Sargento

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

é subscrita  pelos  membros da Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofício do Sr. Marcos Carneiro da Silva, servidor do Tribunal de Justiça e Delegado do
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Sindicato  dos  Servidores  da  Justiça  do  Estado de  Minas  Gerais,  em  que solicita

sejam  analisadas  as  sugestões  de  serventuários  da  Justiça  e  as  propostas  de

emenda  aos  Projetos  de  Lei  nºs  3.342  e  3.540/2012;  e  das  seguintes

correspondências, publicadas no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre

parênteses: ofícios dos Srs. Campos Machado (2), Deputado Estadual da Assembleia

Legislativa  do  Estado  de  São  Paulo  (22/12/2012  e  9/3/2013);  Bruno  Dantas,

Conselheiro  do  Conselho  Nacional  de  Justiça  (8/2/2013);  da  Comissão  dos

Jornalistas Profissionais da Subsecom-Segov (22/12/2012); da Sra. Marilena Chaves,

Presidente  da  Fundação João Pinheiro  (13/12/2012);  e  cartões da  Sra.  Deoclecia

Amorelli  Dias,  Presidente  do  TRT-MG  (21/12/2012)  e  do  Sr.  Alceu  José  Torres

Marques, Procurador-Geral de Justiça (13/12/2012). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são  aprovados  os  Requerimentos  nºs  3.825,  4.065,  4.111,  4.138  e  4.186/2012  e

4.200, 4.217, 4.218, 4.245, 4.261, 4.295, 4.298, 4.299 e 4.303/2013. Passa-se à 3ª

Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de

proposições  da  Comissão.  A  Presidência  recebe,  para  posterior  apreciação,  os

requerimentos dos Deputados Alencar da Silveira Jr. em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública, conjunta com a Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização,  para  debater  a  retenção  financeira  realizada  pela  União  sobre  a

integralidade da parcela mensal do Fundo de Participação dos Municípios para 27

Municípios do Estado, a fim de se pagarem dívidas desses Municípios; Ivair Nogueira

(2) em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para discutir o Projeto

de Lei nº 3688/2013, que cria e extingue cargos de provimento em comissão, funções

gratificadas e gratificações temporárias estratégicas, institui as carreiras de Analista

Fiscal de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário

e  Gestor  de  Regulação  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento

Sanitário  no  âmbito  da  Arsae-MG;  e  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de

audiência  pública  para  discutir  o  Projeto  de  Lei  nº  3685/2013,  que  dispõe  sobre

medidas relativas à Copa das Confederações FIFA de 2013 e à Copa do Mundo FIFA

de 2014. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Gustavo Corrêa,  Presidente -  Leonardo Moreira -  Sargento Rodrigues -  Rogério

Correia - Inácio Franco - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 12/3/2013

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Perrella,

Dalmo Ribeiro Silva e Elismar Prado, membros da supracitada Comissão. Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Gustavo  Perrella,  declara  aberta  a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Elismar Prado,

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

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

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

Comissão e  comunica  o  recebimento  de  correspondência  publicada no “Diário  do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Ilma Ferreira Lima,

Chefe  da  Assessoria  Parlamentar  da  Anac  (2/2/2013),  e  do  Sr.  Marcos  Paulo  de

Souza  Miranda,  Coordenador  da  Promotoria  Estadual  de  Defesa  do  Patrimônio

Cultural e Turístico (21/12/2012). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 4.015 e 4.169/2012, 4.243 e 4.244/2013. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública desta Comissão, para debater o segmento da indústria têxtil e de

confecção no Estado de Minas Gerais, em especial a adoção de medidas que visem

a proteção e  o  aumento  da  competitividade do setor,  e  do  Deputado Celinho do

Sinttrocel  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  desta  Comissão,  para

debater as implicações para Minas Gerais, o Vale do Aço e a Região Metropolitana do
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Vale do Aço da implantação do projeto-piloto de Arranjos Produtivos Locais anunciada

pela  Petrobras  para  a  cidade  de  Ipatinga.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Gustavo Perrella, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Ana Maria Resende.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/3/2013

Às 9h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos Pimenta, Doutor Wilson Batista e Pompílio Canavez, membros da supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião

e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Pompílio  Canavez,

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

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento

do Projeto de Lei nº 3.643/2012, em turno único, para a qual designou o Deputado

Carlos  Pimenta  como relator.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  3.134/2012,  em  turno  único  (relator:  Deputado

Pompílio Canavez),  na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão

e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados requerimentos da Deputada Luzia Ferreira em que solicita seja

realizada audiência pública da Comissão de Saúde para conhecer o Programa Mães

de Minas, em especial as políticas de prevenção e combate à mortalidade infantil e

materna; da Deputada Luzia Ferreira e do Deputado Adelmo Carneiro Leão em que

solicitam seja realizada audiência  pública  da Comissão de Saúde para  debater  a

suspensão das internações no Hospital Regional Professor Osvaldo Franco, situado
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no  Município  de  Betim,  em  face  do  surto  provocado  pela  bactéria  KPC;  e  dos

Deputados Adelmo Carneiro Leão e Rogério Correia em que solicitam seja realizada

audiência  pública  da  Comissão de Saúde para  debater  o expressivo aumento  da

incidência  de  dengue  no  Estado,  bem  como  as  medidas  necessárias  para  o

enfrentamento  da  epidemia.  A Presidência  recebe,  para  posterior  aprovação,  os

requerimentos dos Deputados Fred Costa em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Saúde para debater o consumo de medicamentos utilizados

no tratamento de  déficit  de atenção e  hiperatividade no Estado de Minas  Gerais;

Carlos Pimenta (4) em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão de

Saúde para debater o câncer de mama, de colo de útero, entre outros que afetam a

mulher;  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Saúde  pedido  de

informação sobre a implantação e o cronograma de funcionamento do Samu macro-

sul do Estado; em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde

pedido  de  providências  para  reforma  e  destinação  de  equipamentos  ao  Hospital

Municipal de Coração de Jesus; e em que solicita seja realizada audiência pública da

Comissão de Saúde para debater o programa Médicos do Estado; e do Deputado

Arlen Santiago em que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão para

debater, com o Presidente da Fhemig, a situação do Hospital Alberto Cavalvanti. A

Presidência recebe os acadêmicos do 5º  e 6º  períodos do curso de Medicina da

Universidade Vale do Rio Verde - Unincor - concede a palavra aos estudantes para

que  façam  suas  exposições,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  Neste

momento, a Presidência recebe dos representantes documento em que solicitam a

imediata transferência para outra instituição de ensino superior. O Presidente informa

que o documento recebido será entregue na visita desta Comissão, em conjunto com

a Comissão de Educação, no dia 19/3/2013, às 10 horas, à sede da Universidade.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares e dos demais participantes, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Carlos  Pimenta  -  Arlen

Santiago.
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ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/3/2013

Às 10h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elismar Prado,

Carlos Mosconi, Luiz Henrique e Tiago Ulisses, membros da supracitada Comissão.

Está presente também o Deputado Paulo Guedes. Havendo número regimental,  o

Presidente,  Deputado  Elismar  Prado,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Tiago Ulisses, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a

matéria  constante  na  pauta  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O

Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou

como  relatores  os  Deútados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.573/2011e

3.520/2012  no  2º  turno;  1.651/2011  no  1º  turno;  e  3.613/2012  em  turno  único

(Deputado Elismar Prado); e 3.484/2012 em turno único (Deputado Luiz Henrique).

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação do Plenário.  Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela

aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.573/2011 na forma do vencido em

1º  turno  e  3.520/2012  na  forma  apresentada  (relator:  Deputado  Elismar  Prado).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

3.484  e  3.613/2012,  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.  Submetido  a

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

3.548/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados Elismar Prado (2) em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública dessa Comissão para debater

a  implementação da Lei  Federal  nº  11.769,  de 2008,  que determina o  ensino de

música nas escolas brasileiras, e sejam realizadas reuniões de audiências públicas

para  discutir  a  implementação  no  Estado  da  Lei  Federal  nº  12.761,  de  27  de
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dezembro de 2012, que institui o programa de cultura do trabalhador e cria o Vale

Cultura; e Paulo Guedes em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

dessa Comissão em Montes Claros para debater a lei do silêncio e a ação da polícia

ambiental no que se refere aos movimentos sociais e culturais. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.

Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira - Luiz Henrique - Tiago Ulisses - Carlos

Mosconi.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/3/2013

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Humberto

Carneiro, Tadeu Martins Leite e Tiago Ulisses, membros da supracitada Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Tiago  Ulisses,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a discutir  e votar pareceres em fase de redação final e

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

os  Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.002/2011;  3.363,  3.537  e

3.552/2012 (Deputado Tiago Ulisses); 3.555, 3.575 e 3.576/2012 (Deputado Tadeu

Martins Leite). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após

discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação

Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.002/2011,  3.363,  3.537,  3.552,  3.555,  3.575  e

3.576/2012,  que receberam parecer  por  sua aprovação.  Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.
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Doutor Wilson Batista, Presidente - Jayro Lessa - Gilberto Abramo.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 13/3/2013

Às  14h44min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Liza  Prado

(substituindo a Deputada Rosângela Reis, por indicação da Liderança do BAM) e os

Deputados  Bosco  e  Celinho  do  Sinttrocel,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Bosco, declara aberta a reunião

e,  em  virtude  da  aprovação de requerimento  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,

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

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes

proposições em turno único, das quais designou como relatores os Deputados citados

a seguir: Projetos de Lei nºs 3.639, 3.645, 3.648 e 3.698/2012 (Deputado Neilando

Pimenta); 1.289, 1.520, 2.693/2011, 3.349 e 3.644/2012 (Deputado Juninho Araújo).

Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e

votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs

3.597, 3.598 e 3.605/2012, que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a

discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação

Final dos Projetos de Lei nºs 2.788, 3.313, 3.516, 3.524, 3.530 e 3.532/2012. Passa-

se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de

proposições  da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados os requerimentos do Deputado Celinho do Sinttrocel (2) em que solicita

seja  realizada  audiência  pública  dessa  Comissão  para  discutir  as  condições  de

trabalho na área de enfermagem no Vale do Aço e região; e seja realizada audiência

pública  dessa  Comissão  para  discutir  as  condições  de  trabalho  na  área  de

enfermagem; da Deputada Rosângela Reis e do Deputado Celinho do Sinttrocel em

que  solicitam  seja  realizada  audiência  pública  dessa  Comissão,  conjunta  com  a

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, para discutir a suspensão

da licitação das obras da BR-381; e do Deputado Célio Moreira em que solicita seja



1099
____________________________________________________________________________

encaminhado  ao Ministério  Público  do  Trabalho  pedido  de  providências  para  que

proceda à fiscalização da usina de reciclagem e compostagem de lixo situada no

Município  de  Guiricema  a  fim  de  se  verificar  a  situação  dos  funcionários  do

empreendimento.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.

Rosângela Reis, Presidente - Celinho do Sinttrocel - Duarte Bechir.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/3/2013

Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Inácio Franco e Rogério Correia (substituindo o Deputado Paulo Guedes, por

indicação da Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Inácio Franco, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

discutir e votar pareceres de redação final e proposições da Comissão. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designa como relatores os

Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  3.550/2012  (Romel  Anízio)  e

3.662/2012 (Inácio Franco), ambos em turno único. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que

dispensam  a  apreciação  do  Plenário.  Submetidos  a  discussão  e  votação,  são

aprovados  os  Pareceres  de  Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.535  e

3.536/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados Rogério Correia (3) em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater a implantação

da Política Nacional de Aquicultura e Pesca no Estado;  seja realizada reunião de

audiência pública para debater a Proposta de Emenda à Constituição nº 43/2013, que
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acrescenta a alínea "c" ao inciso XXXIV do art. 62 e dá nova redação ao art. 247 da

Constituição do Estado; e seja realizada reunião de audiência pública para debater o

lançamento do Plano Safra 2013-2014; Luiz Henrique em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública no Município de Janaúba para debater as mudanças

necessárias e efetivas no semiárido mineiro, visando estimular e viabilizar políticas e

programas de convivência com a seca na região; Vanderlei Miranda em que solicita

seja realizada reunião de audiência pública conjunta com a Comissão de Defesa do

Consumidor  e  do  Contribuinte  para  debater  as  políticas  públicas  de  fiscalização

sanitária animal e a fiscalização de produtos alimentícios no Estado; e Antônio Carlos

Arantes  em  que  solicita  seja  realizada  visita  à  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Econômico para discutir o Crédito Rural via BDMG e seja convidado

o Secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento para acompanhar,

nessa visita, os Deputados membros da Comissão. Cumprida a finalidade da reunião,

a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Romel Anízio - Inácio Franco.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 13/3/2013

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os  Deputados  Duarte  Bechir,  Bosco  e  Sebastião  Costa  (substituindo  o  Deputado

Deiró  Marra,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Transparência  e  Resultado),

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Duarte Bechir,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Bosco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da

Comissão.  O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais  designou  os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.792/2012
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(Deputado  Deiró  Marra);  2.793/2012  (Deputado  Bosco)  e  3.312/2012  (Deputado

Duarte Bechir), todos em turno único. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  A

Presidência recebe, para posterior apreciação, os requerimentos da Deputada Maria

Tereza  Lara  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  a

apresentação do Projeto Museu da Língua Brasileira de Sinais, bem como o Projeto

de  Produtividade  Acadêmica  da  Língua  Brasileira  de  Sinais  -  Libras  -  ;  e  dos

Deputados Duarte Bechir em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para debater o Projeto Cidades do Futuro, empreendido pela Companhia Energética

de Minas Gerais; Rogério Correia em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para debater a implantação do Programa de Educação Profissional - PEP -; e

Paulo  Guedes,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  a

implantação  dos  cursos  de  Antropologia  e  História  da  Universidade  Estadual  de

Montes  Claros  -  Unimontes.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são

aprovados requerimentos das Deputadas Liza Prado, em que solicita seja realizada

reunião de audiência pública para debater a realização do Consórcio para o Centro

de  Pesquisa,  com sede no  Município  de  Caxambu,  formado pelas  Universidades

Federal  de  Viçosa  (UFV),  Lavras  (UFLA),  Alfenas  (UNIFAL),  São  João  Del  Rey

(UFSJ),  Ouro Preto  (UFOP),  Juiz de Fora (UFJF)  e de  Itajubá (UNIFEI);  e  Maria

Tereza Lara, em que solicita a continuidade da participação desta Comissão no "Ciclo

de Debates Siga Vivo - pelo fim da violência no trânsito", ocorrido na ALMG em 2012,

e que será reativado pela Comissão de Segurança Pública; e dos Deputados Dalmo

Ribeiro Silva (3),  em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para

debater os reflexos da Lei nº 20.369, que altera a Lei nº 11.942, que veda o direito de

realização de cultos religiosos e atividades político-partidárias no espaço físico das

unidades de ensino; seja encaminhado ao Sr. Délzio Bicalho Carvalho, Presidente da

Cruz  Vermelha  Brasileira  de  Minas  Gerais,  pedido  de  providências  solicitando  a

manutenção do funcionamento da Escola de Enfermagem Clóvis Salgado, em virtude

da importância desta e de suas atividades para a saúde pública do Estado; e seja

realizada reunião de audiência pública para debater o desenvolvimento científico do

Estado  nas  áreas  de  inovação  tecnológica,  pesquisa  universal,  manutenção  de
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equipamentos, apoio ao pesquisador mineiro, aquisição de livros técnicos científicos

institucionais, bolsa de incentivos à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico, apoio

a projetos de extensão em interface com a pesquisa e o Programa Santos Dumont,

bem  como  divulgar  a  disponibilização  de  bolsas  de  pesquisa  pela  Fundação  de

Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais; e Arlen Santiago, em que solicita

seja realizada audiência pública para debater a qualidade dos cursos de Medicina e o

aumento das escolas de Medicina no Estado. A Presidência informa o arquivamento,

nos termos do art. 180, IV, do Regimento Interno, do requerimento do Deputado Ivair

Nogueira, em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Estado de Educação

pedido de providências solicitando a homologação de concurso público regido pelo

Edital Seplag/SEE nº 1/2011, de 11/7/2011, para provimento de cargos da carreira de

Professor de Educação Básica, bem como a nomeação dos aprovados no corrente

ano.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.

Duarte Bechir, Presidente - Elismar Prado - Bosco.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE AO

USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 13/3/2013

Às  16h3min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Vanderlei

Miranda, Glaycon Franco, Marques Abreu e Paulo Lamac, membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda,

declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por tratar-se da primeira

reunião da Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger  o

Presidente e o Vice-Presidente.  A seguir,  determina a distribuição das cédulas  de

votação devidamente rubricadas e convida o Deputado Marques Abreu para atuar

como escrutinador. Apurados os votos, são proclamados eleitos, para Presidente, o

Deputado Vanderlei Miranda e para Vice-Presidente o Deputado Paulo Lamac, ambos

com quatro votos. O Presidente “ad hoc” empossa o Vice-Presidente eleito, Deputado

Paulo Lamac,  que assume os trabalhos e empossa o Presidente eleito,  Deputado
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Vanderlei  Miranda.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença  dos  parlamentares,  fixa  o  dia  e  o  horário  das  reuniões  ordinárias  da

Comissão para as quartas-feiras, às 10 horas, convoca os membros da Comissão

para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.

Vanderlei Miranda, Presidente - Paulo Lamac - Glaycon Franco - Marques Abreu.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 14/3/2013

Às  10h43min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende e os Deputados Cabo Júlio  e Glaycon Franco,  membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Cabo Júlio, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Glaycon

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

subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A  Presidência  informa  que  a

reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  O  Presidente

apresenta um vídeo referente ao falecimento de uma criança em cadeira de rodas

pela demora de atendimento decorrente da falta de transporte público adequado à

sua condição. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  Submetido  a  votação,  é

aprovado requerimento da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Cabo Júlio

e Glaycon Franco, em que solicitam seja realizada reunião de audiência pública na

Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência  para  debater  a

acessibilidade no transporte público municipal e intermunicipal. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2013.

Liza Prado - Presidente - Glaycon Franco - Duarte Bechir.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/3/2013
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Às  14h3min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Durval  Ângelo,

membro da supracitada Comissão. Está presente, também, a Deputada Liza Prado.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a

reunião,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a  aprovada e  a

subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir  a criação de

mecanismos  de  prevenção  à  tortura  e  outros  tratamentos  ou  penas  cruéis  e

desumanas  no  Estado.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

1.346/2011 (Deputado Rogério Correia); 2.748/2011 (Sebastião Costa), ambos em 1º

turno, e 3.395/2012 (Rômulo Viegas), em turno único. A Presidência interrompe os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Carmen  Piedade  Rocha,

Subsecretária  de  Estado  de  Direitos  Humanos  da  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento  Social;  Margarida  Pressburger,  representante  do  Brasil  no

Subcomitê de Prevenção da Tortura da Organização das Nações Unidas; Solange

Irene Henrique de Melo, Corregedora do Sistema de Defesa Social da Secretaria de

Estado  de  Defesa  Social;  Nivia  Mônica  da  Silva,  Promotora  de  Justiça  e

Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa

dos Direitos Humanos do Ministério Público Estadual; Maria de Lourdes de Oliveira,

Coordenadora da Pastoral  Carcerária  da  Arquidiocese  de Belo  Horizonte;  Patricia

Oliveira, membro do Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura do Estado do Rio

de  Janeiro;  Vera  Lúcia  de  Avelar  Alves  de  Oliveira,  membro  do  Mecanismo  de

Prevenção e Combate à Tortura do Estado do Rio de Janeiro; Fernanda Vieira de

Oliveira,  advogada do Grupo de Amigos e Familiares  de Pessoa em Privação de

Liberdade; Lúcia Helena Gonçalves Araújo, psicóloga e orientadora do Pronatec da

UFTM; e os Srs. Marcelo José Gonçalves da Costa, Ouvidor do Sistema Penitenciário

da  Ouvidoria-Geral  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Leonardo  David  Rosa  Reis,

Presidente  do  Conselho  Regional  do  Serviço  Social;  Luciano  Mariz  Maia,

Subprocurador-Geral da República e membro do Comitê Nacional de Prevenção e

Combate à Tortura - Secretaria Nacional  de Direitos Humanos; Guilherme Tinti  de

Paiva, Defensor Público e Coordenador do Projeto "Libertas Quae Sera Tamen" da

Defensoria  Pública  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Emilcio  José  Lacerda  Vilaça,
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Presidente  do  Conselho  Estadual  de  Defesa  dos  Direitos  Humanos;  Fernando

Nogueira Martins  Júnior,  membro da Comissão de Direitos  Humanos da OAB/MG

representando o Presidente da entidade, Sr. Willian dos Santos; Wellerson Eduardo

da Silva  Corrêa,  membro do  Conselho  Consultivo  da  Associação dos  Defensores

Públicos de Minas Gerais - Adep -, representando o Sr. Eduardo Cavalieri Pinheiro,

Presidente  da  Adep;  Gregório  Antônio  Fernandes  de  Andrade,  representante  do

Grupo  de  Amigos  e  Familiares  de  Pessoa  em  Privação  de  Liberdade;  que  são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

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

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

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/3/2013

Às 9 horas, comparece no Salão de Eventos da Prefeitura Municipal de Açucena o

Deputado  Durval  Ângelo,  membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa

a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a  aprovada  e  a  subscreve.  A

Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  debater  violações  de  direitos

humanos na comunidade indígena pataxós, situada no Parque Estadual Corrente, e

os conflitos com os fazendeiros vizinhos, no Município de Açucena. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Darcira de Souza

Pereira,  Prefeita  Municipal  de  Açucena;  Caroline  Willrich,  Assistente  Técnica,

representando o Sr.  Thiago Henrique Siorott,  Coordenador  Regional  Substituto da

Funai; e os Srs. Antônio Afonso Duarte, Prefeito Municipal de Santana do Paraíso; os

Srs.  Edmar  Gomes  Machado,  Procurador  da  República  em  Ipatinga;  Edenilson

Cremonini  Ronqueti,  Chefe  do  Escritório  Regional  Rio  Doce,  representando  o  Sr.

Bertholdino  Apolônio  Teixeira  Júnior,  Diretor-Geral  do  IEF;  William  dos  Santos,
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Presidente da  Comissão de Direitos  Humanos da OAB-MG; Vice-Cacique Clemes

Braz da Conceição; Cacique Baiara Pataxó, que são convidados a tomar assento à

mesa.  O  Presidente,  na  condição  de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao

debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,

para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,

conforme consta  nas  notas  taquigráficas.  Após,  os  índios  apresentam o  ritual  da

comunidade dos pataxós. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece

a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.

Durval Ângelo, Presidente - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Duarte Bechir.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/3/2013

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Anselmo José Domingos e Gustavo Valadares, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Ivair Nogueira, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares,

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

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina a discutir  e votar proposições da Comissão e comunica o recebimento de

ofícios dos Srs. Francisco Miranda de Figueiredo Filho, Presidente da Cooperativa

dos  Cafeicultores  da  Zona  de  Três  Pontas  Ltda.,  e  Bernardo  Santana  de

Vasconcellos,  Deputado  Federal,  publicados  no  “Diário  do  Legislativo”  no  dia

9/3/2013.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo  a

discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

4.330 e 4.338/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo

a discussão e a votação de proposições da Comissão. São recebidos requerimentos

do Deputado Ivair Nogueira (2) em que solicita seja realizada audiência pública com o

objetivo de discutir e propor à Agência Nacional de Aviação Civil - Anac - a liberação

de novos voos no Aeroporto Carlos Drummond de Andrade - Aeroporto da Pampulha -
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durante  a  Copa  das  Confederações  Fifa  2013;  e  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  com o  objetivo  de  discutir  a  decisão  da  Empresa  Brasileira  de

Infraestrutura Aeroportuária - Infraero - de não construir o terminal de passageiros 3

no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, que já opera acima de sua capacidade;

Deputado Bosco em que solicita seja realizada audiência pública no Município de

Perdizes com o objetivo de discutir junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura

e Transportes - DNIT - e ao Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais -

DER-MG  -  a  situação  dos  trevos  existentes  na  rodovia  BR  -  452,  no  trecho

compreendido entre as cidades de Perdizes e Santa Juliana; Deputado Anselmo José

Domingos em que solicita seja realizada audiência pública com o objetivo de discutir

questões  relativas  ao  metrô  na  Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  mais

especificamente a integração entre as vias 1, 2 e 3 e o trem metropolitano; Deputado

Antônio  Carlos  Arantes  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  com  o

objetivo de discutir a situação e a perspectiva de novos investimentos na MG-050.

Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Anselmo José Domingos, Presidente - Mário Henrique Caixa - Paulo Guedes.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/3/2013

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Jayro Lessa (substituindo este ao Deputado Deiró Marra, por indicação da Liderança

do Bloco  Transparência  e  Resultado -  BTR)  e  Zé Maia  (substituindo o Deputado

Bosco, por indicação da Liderança do BTR), membros da Comissão de Educação,

Ciência  e  Tecnologia;  os  Deputados  Zé  Maia,  Jayro  Lessa,  Gustavo  Corrêa

(substituindo este ao  Deputado  João Vítor  Xavier,  por  indicação da Liderança do

BTR) e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por indicação

da  Liderança  do  BTR),  membros  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Duarte Bechir,
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declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida por se tratar  da 1ª

Reunião Conjunta das Comissões. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições das Comissões.

Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação  de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do  Plenário.  O

Presidente avoca para si a relatoria do Projeto de Lei nº 3.826/2013, no 1º turno, na

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, e determina a distribuição de avulso do

parecer. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros das Comissões para a próxima reunião conjunta

a ser realizada hoje, às 21h20min, para apreciar o Projeto de Lei nº 3.826/2013, no 1º

turno, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.

Duarte Bechir, Presidente - Zé Maia - Dalmo Ribeiro Silva - Adalclever Lopes - João

Leite - Bosco.

ATA DA 2ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA E DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/3/2013

Às 21h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Bosco e Zé Maia (substituindo o Deputado Deiró Marra, por indicação da Liderança

do Bloco Transparência e Resultado - BTR), membros da Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia, e os Deputados Zé Maia, Adalclever Lopes, João Leite, Bosco

(substituindo o Deputado João Vítor Xavier, por indicação da Liderança do BTR) e

Dalmo  Ribeiro  Silva  (substituindo  o  Deputado  Jayro  Lessa,  por  indicação  da

Liderança  do  BTR),  membros  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária. Está presente também o Deputado Gilberto Abramo. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião. Nesta

oportunidade,  o Deputado Adalclever  Lopes solicita  que se faça leitura  da  ata da

reunião  anterior.  Não havendo retificação a  ser  feita,  a  Presidência  dá  a  ata por

aprovada e solicita aos membros das Comissões presentes que a subscrevam. A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e

a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
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do Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições

sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer

pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,

do Projeto de Lei nº 3.826/2013, no 1º turno, na Comissão de Educação, Ciência e

Tecnologia (relator: Deputado Duarte Bechir). A seguir, a Presidência informa que o

Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,  Deputado Zé

Maia, avocou a si a relatoria do Projeto de Lei nº 3.826/2013, no 1º turno, e determina

a distribuição de avulso do parecer que conclui pela aprovação da matéria na forma

do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  a  requerimento  do

relator. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros das Comissões para a reunião conjunta que

ocorrerá amanhã, às 9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de março de 2013.

Duarte Bechir, Presidente - Zé Maia - Bosco - Dalmo Ribeiro Silva - Célio Moreira -

Adalclever Lopes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 623/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria  do  Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  o  projeto de  lei  em epígrafe visa

declarar  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  de

Paraguaçu, com sede nesse Município.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei  nº  623/2011 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Comunitário de Segurança Pública de Paraguaçu, com sede nesse Município, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo colaborar nas
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atividades  de segurança pública  locais,  com vistas  à  maior  eficiência,  presteza e

controle das ações em defesa da comunidade.

Para  a  consecução  de  seu  objetivo,  a  instituição  canaliza  as  aspirações  da

comunidade em relação ao exercício da polícia ostensiva e à investigação criminal;

incentiva  a  integração  entre  as  pessoas  da  comunidade,  as  lideranças  e  as

instituições policiais locais; promove debates e campanhas educativas para orientar

sobre  autodefesa,  cooperação  e  solidariedade;  organiza  meios  materiais  e

equipamentos para uso no serviço policial municipal.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pelo Conselho Comunitário

de  Segurança  Pública  de  Paraguaçu,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 623/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Cabo Júlio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.284/2012

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Pinduca Ferreira, o projeto de lei em epígrafe visa instituir o

Dia  Estadual  da  Mobilização  Social  pela  Educação  e  a  Semana  Estadual  da

Mobilização Social pela Educação.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com a alínea “a” do inciso VI do art. 102, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise tem por objetivo instituir o Dia Estadual da Mobilização Social

pela Educação, a ser comemorado em 28 de abril, Dia Nacional da Educação. Além

disso, prevê que, na semana em que recair o dia 28 de abril, sejam realizadas ações
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de mobilização social pela educação, com os objetivos de, entre outros, conscientizar

a sociedade sobre a importância do acompanhamento escolar dos alunos e estimular

a participação da sociedade nas questões relacionadas à educação.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo com as modificações

necessárias para que a proposição obedecesse aos parâmetros jurídicos, legais e

constitucionais vigentes.

Entre essas modificações destaca-se a que unificou as comemorações propostas,

de modo a valorizar e concentrar esforços em uma única data comemorativa, medida

com a qual concordamos.

No entanto, no que se refere aos objetivos das comemorações, estipulados no art.

2º do Substitutivo nº 1, temos alguns reparos a fazer.

Em primeiro lugar,  entendemos que há algumas repetições desnecessárias, nos

objetivos enumerados, acerca da participação da sociedade na defesa da educação.

Além disso, esses objetivos contêm expressões e termos que não se coadunam com

a terminologia amplamente adotada pelas políticas educacionais.

Por fim, entendemos que é importante adotar uma hierarquização para os referidos

objetivos, do mais abrangente ao mais específico, razão pela qual apresentamos a

emenda a seguir redigida.

Conclusão

Pelos argumentos aduzidos, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.284/2012

na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda

nº 1, que apresentamos.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 2º - Na data a que se refere o art. 1º, serão realizadas atividades que tenham

por objetivo:

I - mobilizar a sociedade para a defesa da educação como promotora da cidadania,

da solidariedade, da tolerância, do pluralismo e da diversidade cultural;

II - valorizar o profissional de educação;

III - promover a paz nas escolas;

IV - incentivar a participação das famílias no acompanhamento da vida escolar dos
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educandos;

V - fortalecer os vínculos entre a escola e a comunidade em que está inserida;

VI  -  ampliar  a  participação  da  comunidade  na  elaboração  do  projeto  político-

pedagógico das escolas.”.

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.

Duarte Bechir, Presidente e relator - Bosco - Elismar Prado.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.328/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever Lopes, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação Orbis Clube Caratinga, com sede no Município de

Caratinga.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/7/2012  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.328/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Orbis Clube Caratinga, com sede no Município de Caratinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que,  no  estatuto  constitutivo  da  instituição,  o  §  9º  do  art.  24  veda  a

remuneração de seus Diretores e associados; e o art. 30 determina que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado à entidade Orbis do

Brasil.
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Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, na

parte final deste parecer, a Emenda nº 1, com a finalidade de adequar o nome da

entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.328/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Substitua-se, no art. 1º e na ementa, o termo “Associação” por “entidade”.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Luiz Henrique - Duilio de

Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.531/2012

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Carlos  Pimenta,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.531/2012  cria

exposição de artes anual realizada por artistas com síndrome de Down no âmbito do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

O  projeto  em  epígrafe  foi  examinado  preliminarmente  pela  Comissão  de

Constituição  de  Justiça,  que  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XX, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a criar exposição anual de artes a ser realizada por

artistas  com  síndrome  de  Down.  Essa  exposição  seria  aberta  gratuitamente  ao

público e ocorreria sempre na semana do dia 21 de março. O objetivo do projeto,

segundo o autor, é promover a inclusão social dessas pessoas.

A síndrome de Down, ou trissomia do cromossomo 21, é uma alteração genética

causada por um erro na divisão celular durante a divisão embrionária. Em decorrência

desse erro, as pessoas com a síndrome possuem três cromossomos no par 21 em

vez de dois. A causa dessa alteração é desconhecida. As características típicas de
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pessoas com essa síndrome são olhos oblíquos semelhantes aos dos orientais, rosto

arredondado,  mãos menores com dedos mais curtos, prega palmar única, orelhas

pequenas,  língua  protusa,  dificuldades  motoras,  atraso  na  articulação  da  fala,

cardiopatias, em 50% dos casos, e deficiência intelectual.

O Dia Internacional da Síndrome de Down é comemorado no dia 21 de março e foi

instituído pela “Down Syndrome International”, associação internacional com sede no

Reino  Unido,  com  o  objetivo  de  conscientizar  a  população  sobre  a  síndrome  e

promover a inclusão social dos indivíduos com a síndrome.

Convém informar que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas

com  Deficiência,  em  vigência  no  Brasil  através  do  Decreto  Federal  nº  6.949,  de

25/8/2009, estabelece no art.  30, item 2, que os Estados-Partes tomarão medidas

apropriadas  para  que  as  pessoas  com  deficiência  tenham  a  oportunidade  de

desenvolver e utilizar seu potencial criativo, artístico e intelectual, não somente em

benefício próprio, mas também para o enriquecimento da sociedade.

Com  a  mesma  orientação,  a  Política  Estadual  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência, estabelecida na Lei nº 13.799, de 21/12/2000, determina como objetivo,

no art. 2º, V, o combate aos preconceitos por meio da oferta de condições de inclusão

social da pessoa com deficiência, desenvolvida em programas de saúde, educação,

cultura, esportes, lazer e profissionalização.

O projeto em comento está, pois,  em conformidade com as normas citadas. No

entanto, a Comissão de Constituição e Justiça, ao analisar a matéria, considerou que

lei de iniciativa parlamentar não é o instrumento adequado para instituir  programa

estatal  como a realização de uma exposição anual,  uma vez que a instituição de

programas tem natureza administrativa e se enquadra no campo de atribuições do

Poder Executivo. Contudo, apresentou como alternativa a criação de uma exposição

de artes a ser realizada em uma semana comemorativa com a finalidade de realizar

atividades voltadas à garantia de direitos e inclusão das pessoas com síndrome de

Down. Para tanto apresentou o Substitutivo nº 1, em que institui a Semana Estadual

da Síndrome de Down, a ser realizada anualmente na semana que contiver o dia 21

de março. Nessa semana serão realizadas no Estado atividades institucionais para a

orientação  e  inclusão  da  pessoa  com  síndrome  de  Down,  tais  como  debates,
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espetáculos e exposição de artes realizada por artistas com essa síndrome.

Concordamos com a posição exarada pela Comissão de Constituição e Justiça, já

que a instituição de uma Semana, além de contribuir com a inclusão social da pessoa

com síndrome de Down, poderá ser utilizada para conscientizar a população sobre a

síndrome, por meio da realização de atividades dirigidas à comunidade.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.531/2012 na

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

Sala das Comissões, 21 de março de 2013.

Liza Prado, Presidente e relator - Duarte Bechir - Glaycon Franco.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.550/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Duílio  de Castro,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária do Produtor Rural da

Comunidade de Córrego Fundo, com sede no Município de Casa Grande.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.550/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária  do  Produtor  Rural  da  Comunidade  de  Córrego  Fundo,  com sede no

Município de Casa Grande, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que

tem como escopo o fomento e a racionalização das atividades agropecuárias locais.

Com esse propósito,  a instituição incentiva a integração e a mútua colaboração

entre seus associados para a melhoria das condições de vida da comunidade; divulga

matérias relacionadas ao aprimoramento da qualidade e da produtividade, além de

técnicas  de  produção  e  manejo,  mercado  e  preços;  realiza  atividades  sociais,

culturais e desportivas; presta assistência a pessoas carentes; desenvolve canais de
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comercialização dos produtos e serviços de seus associados.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça,  tem  como  finalidade  adequar  a  denominação  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pela referida organização

em favor dos pequenos produtores rurais de Casa Grande, consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.550/2012, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.662/2012

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

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

declarar de utilidade pública a Associação Comunitária dos Produtores da Fazenda

Nova Bom Jardim - ACNBJ -, com sede no Município de Tapira.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.662/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária dos Produtores da Fazenda Nova Bom Jardim - ACNBJ -, com sede no

Município de Tapira, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem

como escopo o fomento e a racionalização das atividades agropecuárias  naquela

comunidade.

Com  esse  propósito,  a  instituição  defende  os  direitos  e  interesses  de  seus

associados; incentiva o respeito pela ecologia e pela preservação do meio ambiente;

organiza o trabalho em mutirão; participa de debates para a busca de soluções dos
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problemas dos produtores rurais; realiza eventos promocionais,  sociais e culturais;

promove a união e a solidariedade entre seus associados; divulga novas técnicas de

produção na agricultura e na pecuária.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação

Comunitária dos Produtores da Fazenda Nova Bom Jardim em favor dos pequenos

produtores rurais de Tapira, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título

de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.662/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.

Inácio Franco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.689/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação  a  escola  estadual  de  ensino  fundamental  e  médio  localizada  no

Município de Andradas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.689/2013 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Professor Aparecido Medeiros à escola estadual de ensino fundamental e médio, da

modalidade  de  educação  de  jovens  e  adultos  -  EJA -,  localizada  no  presídio  de

Andradas, nesse Município.

Inicialmente, é importante destacar que a proposição em análise resulta de pedido

formulado pela  comunidade escolar  daquela  unidade de ensino,  que,  em reunião

realizada  no  dia  28/9/2012,  homologou,  pela  unanimidade  dos  votos  de  seus

membros, a indicação do nome do Professor Aparecido Medeiros para denominar a
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referida escola.

Com relação ao mérito da matéria, cabe esclarecer que o homenageado, natural de

Andradas,  foi  professor,  coordenador,  supervisor,  bibliotecário  e  diretor  escolar,

atuando em quase todas as escolas públicas dessa localidade, inclusive nos Distritos

do Campestrinho e da Gramínea.

Em 1988, formou-se em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras

de Ouro Fino. Sempre se dedicou ao magistério e à formação integral dos jovens,

com atuação destacada em educação de jovens e adultos na Escola Municipal José

Bonifácio.

Em 2000, fundou a Associação de Crescimento Intelectual do Aluno - Acia -, por

meio da qual desenvolveu projetos na Escola Estadual Professor Edmundo Vieira.

Pelas  razões  aduzidas,  entendemos  justa  e  meritória  a  atribuição  do  nome do

Professor  Aparecido  Medeiros  para  denominar  a  unidade  escolar  do  Presídio  de

Andradas, perpetuando seu exemplo perante a comunidade do Município.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.689/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de março de 2013.

Duarte Bechir, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.747/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade  pública  o  Instituto  Geraldo  Farroupilha,  com  sede  no  Município  de  Belo

Horizonte.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  21/2/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.747/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto Geraldo Farroupilha, com sede no Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  25,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  29,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere, de fins não econômicos, com

personalidade  jurídica,  registro  no  Conselho  Municipal  de  Assistência  Social,  que

tenha  preferencialmente  o  mesmo objetivo  da  entidade  dissolvida  ou  a  entidade

pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.747/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Gustavo Perrella - Luiz Henrique - Duilio de

Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.777/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Vitor Xavier, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Projeto Social Inovar, com sede no Município de Sete Lagoas.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  22/2/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.777/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Projeto Social Inovar, com sede no Município de Sete Lagoas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 12, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretores,  Conselheiros  e associados não serão

remuneradas;  e,  no  art.  29,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade qualificada como Organização da Sociedade

Civil de Interesse Público - Oscip -, nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que

tenha, preferencialmente, o mesmo objetivo social da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.777/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Luiz Henrique - Duilio de

Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.749/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Lerin, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora das Graças da Sociedade São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Itapagipe.
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A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  21/2/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.749/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Conselho Particular Nossa Senhora das Graças da Sociedade São Vicente de Paulo,

com sede no Município de Itapagipe.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o art. 39 do estatuto constitutivo da instituição determina, no inciso II,

que  as  atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  associados,  instituidores,

benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e, no inciso III, que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado ao Conselho Central

de Campina Verde.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.749/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Gustavo Perrella - Duilio de

Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.750/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antonio Lerin,  o projeto de lei  em tela visa declarar de
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utilidade pública a Associação dos Oleiros de Conceição das Alagoas - Aoca -, com

sede no Município de Conceição das Alagoas.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  21/2/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.750/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Oleiros de Conceição das Alagoas - Aoca -, com sede no Município

de Conceição das Alagoas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 10, inciso I, que

seus dirigentes não são remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer

lucro, gratificação, bonificação ou vantagem; e, no art. 36, parágrafo único, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.750/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Luiz Henrique - Duilio de

Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.757/2013

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Diamantinenses Ausentes - Colônia Diamantina,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  21/2/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.757/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação  dos  Diamantinenses  Ausentes  -  Colônia  Diamantina,  com  sede  no

Município de Belo Horizonte.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 14, § 3º, que as

atividades de seus dirigentes não são remuneradas; e, no art. 61, parágrafo único,

que,  na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a

duas entidades filantrópicas e idôneas de Diamantina.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.757/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Gustavo Perrella - Luiz Henrique - Duilio de

Castro.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.798/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar de utilidade pública o Itaú Atlético Clube, com sede no Município de Itaú de

Minas.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  28/2/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.798/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Itaú Atlético Clube, com sede no Município de Itaú de Minas.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 66, § 1º, que, na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em favor de obras

assistenciais  de  caráter  filantrópico;  e,  no  art.  77,  que  seus  dirigentes  não serão

remunerados.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.798/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Luiz Henrique - Duilio de

Castro.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.801/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural Nossa Senhora do Rosário, com

sede no Município de Betim.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  28/2/2013 e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.801/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Educativa e Cultural Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de

Betim.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina,  no art.  10,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere,  juridicamente  constituída,  com  registro  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, que tenha sido declarada de utilidade pública estadual; e, no art.

16,  que  as  atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros  e  instituidores  não  serão

remuneradas,  sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  dividendo,

gratificação, bonificação ou vantagem.

Conclusão
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Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.801/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Gustavo Perrella - Luiz Henrique - Duilio de

Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.055/2011

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.462/2008, classifica a visão monocular como

deficiência visual.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa

dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer

quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XX,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  tela  tem  o  objetivo  de  classificar  a  visão monocular  como

deficiência visual.

A  Convenção  Interamericana  para  a  Eliminação  de  Todas  as  Formas  de

Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência, realizada na Guatemala

em maio de 1999 e promulgada pelo Decreto Federal nº 3.956, de 8/10/2001, define

pessoa com deficiência como aquela que apresenta uma restrição física, mental ou

sensorial, de natureza permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer

uma  ou  mais  atividades  essenciais  da  vida  diária,  causada  ou  agravada  pelo

ambiente econômico e social.

A  Convenção  sobre  os  Direitos  das  Pessoas  com  Deficiência,  adotada  pela

Organização  das  Nações  Unidas  em  13/12/2006,  a  qual  equivale  a  emenda  à

Constituição, preconiza em seu art. 1º que “pessoas com deficiência são aquelas que
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têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial,

os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena

e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas”.

O conceito enunciado pela Convenção das Nações Unidas promoveu importante

alteração no entendimento dado à questão da deficiência, na medida em que deixa

de focar a patologia do indivíduo, passando a destacar a restrição, clara e inequívoca,

à participação na sociedade.

A legislação brasileira de proteção à pessoa com deficiência está em consonância

com o enunciado da Conferência das Nações Unidas. Desde a Constituição Federal

de 1988, uma série de leis foi editada no País, criando um arcabouço legal para a

inclusão social  da pessoa com deficiência.  Destaca-se a Lei  Federal nº  7.853, de

24/10/89, regulamentada pelo Decreto Federal nº 3.298, de 20/12/99, o qual dispõe

sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência e

define, em seu art. 4º, as categorias de deficiência caracterizadoras das pessoas com

deficiência física, auditiva,  visual,  mental  e múltipla.  Contudo, não são definidas e

listadas as causas deflagadoras das deficiências.

A deficiência visual está definida, no inciso III desse artigo, com redação dada pelo

Decreto Federal nº 5.296, de 2004, como “cegueira, quando a acuidade visual é igual

ou menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; e a baixa visão,

que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção

óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os

olhos  for  igual  ou  menor  que  60º;  ou  a  ocorrência  simultânea  de  quaisquer  das

condições anteriores”.

Em âmbito estadual, a Lei nº 13.465, de 12/1/2000, que estabelece o conceito de

pessoa com deficiência para fins de concessão de benefícios pelo Estado, considera,

em seu art.  1º,  pessoa com deficiência aquela que, comprovadamente,  apresente

desvantagem no que se refere à orientação, à independência física ou à mobilidade,

ou desvantagem de ordem neuropsíquica que acarrete dificuldade para o exercício de

ocupação habitual, para a interação social e para a independência econômica, em

caráter permanente.

O art. 2º dessa lei conceitua e explicita as desvantagens na orientação (inciso I), na
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independência  física  e  na  mobilidade  (inciso  II)  e  as  desvantagens  de  ordem

neurológica  ou  psíquica  (inciso  III),  com  as  características  e  as  especificações

correspondentes. Por fim, o art. 3º atribui à Coordenadoria de Apoio e Assistência à

Pessoa com Deficiência - Caade - a competência para “dirimir as dúvidas relativas ao

enquadramento dos conceitos legais nas situações fáticas”.

Não há, portanto, na legislação estadual e nas convenções internacionais, qualquer

menção  de  síndromes  ou  doenças  como  definidoras  de  deficiência.  A legislação

define  pessoa  com  deficiência  a  partir  da  delimitação  das  características  e

especificação das desvantagens dela decorrentes (orientação, independência física e

mobilidade, neurológica ou psíquica).

Entendemos, assim, que a visão monocular poderia ser incluída na categoria de

deficiência visual na medida em que gerasse alguma das desvantagens descritas no

art. 2º da Lei nº 13.465, de 2000.

Cumpre-nos, ainda, informar que o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com

Deficiência - Conade - aprovou a Recomendação nº 3, de 1º/12/2012, recomendando

“a toda a administração pública, direta e indireta, bem como à esfera privada, que não

sejam ampliados às pessoas com visão monocular ou perda auditiva unilateral os

mesmos  direitos  assegurados  àquelas  que  apresentam  deficiência,  mormente  a

reserva  de  vagas  em  concursos  públicos  e  a  destinação  de  cotas  na  iniciativa

privada”. Para tomar a decisão, o Conade considerou, entre outros argumentos, que o

que caracteriza uma pessoa como deficiente não é um defeito,  uma anomalia ou

doença, mas a limitação quanto à participação na sociedade. Considera, ainda, que

medidas  e  ações  afirmativas  devem  ser  conferidas  às  pessoas  realmente

necessitadas, sob pena de gerar maior exclusão social. Trata-se, no entanto, de uma

recomendação.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  apresentou  o

Substitutivo nº 1, de modo a garantir aos indivíduos afetados pela visão monocular

que se enquadrem no conceito de pessoa com deficiência definido na já mencionada

Lei  nº  13.465,  de  2000,  os  direitos  e  os  benefícios  previstos  na  Constituição do

Estado e na legislação estadual para a pessoa com deficiência. É o que se lê no art.

1º do substitutivo.
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Identificamos,  contudo, uma imprecisão no art.  2º  do Substitutivo  nº  1, ao fazer

referência  ao  censo  de  que  trata  o  art.  295  da  Constituição  do  Estado,  já

regulamentado pela Lei nº 13.641, de 13/7/2000. Esse censo é o instrumento que

viabilizará  o  cadastro  das  pessoas  com  deficiência  no  Estado,  permitindo  à

administração  pública  a  análise  das  condições  socioeconômicas,  culturais  e

profissionais  dessas pessoas. Destacamos que,  sobre esse tema, encontra-se em

tramitação  nesta  Casa  o  Projeto  de  Lei  nº  3.399/2012,  que  dispõe  sobre  a

implantação e a manutenção de cadastro com informações sobre as pessoas com

deficiência no Estado. O referido projeto já recebeu parecer favorável desta Comissão

em 1º turno.

Entendemos, assim, necessário suprimir o art. 2º do Substitutivo nº 1, razão pela

qual apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer.

Conclusão

Pelo exposto,  opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  1.055/2011,  no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a

Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprima-se o art. 2º do Substitutivo nº 1.

Sala das Comissões, 21 de março de 2013.

Liza Prado, Presidente e relatora - Duarte Bechir - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.131/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o Projeto de Lei  nº  2.131/2011 dispõe

sobre a obrigatoriedade da higienização dos óculos utilizados na exibição de filmes

em terceira dimensão - 3D -, na forma que especifica.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/7/2011, foi distribuído às Comissões de

Constituição e Justiça, de Saúde e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Por guardar semelhança de objeto com a proposição em tela, foi a ela anexado o
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Projeto de Lei nº 2.132/2011, do Deputado Bruno Siqueira, conforme determina o art.

173, § 2º, do Regimento Interno.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame visa a obrigar os cinemas e os demais estabelecimentos que

exibem filmes em terceira dimensão - 3D - a promoverem a higienização dos óculos

acessórios distribuídos aos espectadores. Segundo o autor, a proposta protegeria os

frequentadores das salas de cinema de doenças oculares transmissíveis.

Em sua análise preliminar,  a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que,

apesar  de  não  existirem  óbices  legais  à  tramitação  da  proposição,  ela  desce  a

pormenores que não são próprios à matéria de lei. Entretanto, a Comissão julgou que

o objetivo geral da proposição poderia contribuir para proteger o consumidor, parte

vulnerável nas relações contratuais no mercado. Para tanto, apresentou o Substitutivo

nº 1.

Quanto  ao  mérito  da  proposição  em  análise,  entendemos  que  compartilhar  os

óculos utilizados em exibições de filmes em 3D sem a devida higienização pode de

fato ocasionar o contágio de doenças oculares.

A conjuntivite,  por exemplo,  é uma inflamação viral  ou bacteriana que pode ser

transmitida  por  meio  do  compartilhamento  de  óculos  ou  objetos  utilizados  para

maquiagem, assim como de roupas de cama e toalhas. A doença apresenta sintomas

como pálpebras  inchadas,  vermelhidão,  coceira,  ardência,  sensação de areia  nos

olhos, lacrimejamento, secreção e fotofobia. Apesar de não ser considerada grave,

pode demorar  de uma a duas semanas para ser curada, representando uma das

principais causas de afastamento do trabalho e da escola.

Além da conjuntivite, há outras doenças que poderiam ser transmitidas por meio do

compartilhamento dos óculos: micoses, herpes ocular e até gripe.

O herpes ocular, infecção do olho causada por vírus, pode incidir na pálpebra, sob a

forma de pequenas vesículas que, depois de duas semanas, secam e criam crostas;

na conjuntiva, com sintomas semelhantes aos da conjuntivite; e na córnea (ceratite

herpética),  podendo  provocar  inflamações  recorrentes,  bem  como a  formação  de
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úlceras e de cicatrizes que levam à perda progressiva da visão, se a doença não for

tratada a tempo.

Já a  micose,  infecção superficial  da pele,  causada por  fungos,  além de causar

desconforto  e  alterações  estéticas,  como  descamação  da  pele,  rachaduras  e

vermelhidões, pode facilitar a entrada de bactérias ou outros agentes causadores de

doenças.

Constata-se, portanto, que não é assunto de menor importância prevenir contágios

passíveis de ocorrer com o compartilhamento de óculos contaminados.

Poder-se-ia argumentar que o próprio espectador deveria se responsabilizar pela

higienização dos óculos que utilizar. Entretanto, a higienização com álcool não elimina

100% dos vírus e das bactérias e não impede o contágio. Além disso, o produto ainda

pode danificar os óculos e acarretar gastos extras para o consumidor. O ideal é que a

empresa faça a higienização dos óculos oferecidos aos clientes, conforme normas

estabelecidas pelo fabricante ou pelos órgãos de vigilância sanitária.

Na forma do Substitutivo nº 1, parece-nos que a proposição em análise poderá

contribuir  para  minimizar  os  riscos  de  contaminações  decorrentes  do

compartilhamento de óculos em cinemas 3D.

Conforme determina a Decisão Normativa nº 12, de 4/6/2003, esta Comissão deve

pronunciar-se também a respeito da proposição anexada. Como o teor do Projeto de

Lei  nº  2.132/2011  é  idêntico  ao  do  projeto  em  epígrafe,  todas  as  considerações

expostas neste parecer se aplicam também a ele.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.131/2011 no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Doutor Wilson Batista.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.625/2012

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria  do  Governador  do  Estado,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.625/2012 institui  a



1132
____________________________________________________________________________

política de incentivo aos atletas e técnicos em atividade do desporto de rendimento.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Esporte,

Lazer  e  Juventude  e  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária.  A requerimento

desta Comissão foi realizada audiência pública para debater a matéria, em 12/3/2013.

Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

legalidade, juridicidade e constitucionalidade da matéria com as Emendas nºs 1 e 2,

que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XIX, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe institui a política de incentivo aos atletas e técnicos do

desporto  de  rendimento,  a  ser  implementada  por  meio  da  concessão  de  auxílio

financeiro  bimestral  para  indivíduos  que  exercem  tais  atividades.  Em  resumo,  o

projeto objetiva aprimorar o instrumento de incentivo a atletas, instituído pela Lei n°

17.803,  de  15/10/2008,  ampliando  o  rol  de  possíveis  beneficiários,  por  meio  da

criação da categoria bolsa-atleta estadual, em substituição à categoria bolsa-atleta

estudantil;  da  criação  da  bolsa-técnico  e  da  alteração  dos  requisitos  para  o

recebimento das bolsas, suprimindo a vedação de pagamento da bolsa para atletas

que já contem com auxílio financeiro ou remuneração pela prática esportiva.

Por  força do art.  217 da Constituição Federal  e do  art.  218 da Constituição do

Estado, é dever do Estado fomentar a prática do desporto formal e não formal.  A

concessão  de  auxílio  financeiro  a  atletas  materializa  esses  dispositivos

constitucionais, pois contribui para o desenvolvimento do esporte de rendimento ao

propiciar as condições necessárias para que os atletas se dediquem adequadamente

ao treinamento esportivo e à participação em competições.

Em 12/3/2013, esta Comissão realizou audiência pública para debater o projeto e

colher sugestões da sociedade para o seu aprimoramento. Nessa oportunidade, ficou

demonstrada, pela fala dos convidados, a importância desse instrumento de incentivo

para conter a migração de bons atletas e técnicos para outros Estados e o abandono

da função de técnico por profissionais em busca de melhores condições de vida.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise  preliminar,  concluiu  pela
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legalidade, juridicidade e constitucionalidade da matéria e apresentou duas emendas:

a primeira, para sanar vício de ilegalidade existente no “caput” do art. 2º do projeto; a

segunda, com o objetivo de conferir maior clareza à redação do § 2º do art. 5º.

Em  decorrência  da  audiência  pública  realizada,  esta  Comissão  vislumbrou  a

possibilidade de outros aprimoramentos, além dos sugeridos pela primeira Comissão,

os  quais  ensejaram  a  apresentação  do  Substitutivo  nº  1,  redigido  ao  final  deste

parecer.  Além  de  incorporar  o  conteúdo  das  duas  emendas  apresentadas  pela

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  o  Substitutivo  nº  1,  em  resumo,  propõe  o

seguinte:

• alterações na redação e na ordem dos dispositivos para conferir

maior clareza ao texto e adequá-lo à técnica legislativa;

• condicionamento do pagamento das bolsas à disponibilidade

financeira e orçamentária do Estado;

• adequação das referências a entidades de administração do

desporto à nomenclatura adotada na Lei Federal nº 9.615, de

24/3/1998, substituindo-se federações e confederações por

entidades regionais e nacionais de administração do desporto;

• supressão da restrição etária para concessão de bolsa-atleta

estadual para atletas do paradesporto, uma vez que uma

deficiência pode acometer um indivíduo em qualquer momento da

vida e tal restrição poderia limitar o desenvolvimento de um

possível talento do paradesporto;

• exigência de vinculação de entidades, atletas e técnicos ao Estado

de Minas Gerais, de modo a excluir a possibilidade de que atores

de outros Estados participem do processo de concessão das

bolsas;

• instituição de critérios para a concessão de bolsas em virtude de

sucesso nos jogos olímpicos e paralímpicos, contrariamente à

concessão automática prevista no projeto original para esses

casos;

• ampliação dos requisitos para que atletas e técnicos possam
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pleitear as bolsas;

• instituição de critérios para cassação das bolsas;

• criação de duas categorias de bolsa-técnico - conforme o grau de

dificuldade das competições, de forma similar ao previsto para a

bolsa-atleta -, com o objetivo de melhor distribuir os recursos dessa

categoria;

• definição de critérios para a distribuição dos recursos das bolsas,

de modo que o orçamento destinado ao pagamento da bolsa-

técnico não seja maior que o destinado à bolsa-atleta e para que o

valor destinado a modalidades não olímpicas não ultrapasse 20%

dos recursos orçamentários destinados ao pagamento do total de

ambas as bolsas;

• vedação à concessão simultânea de mais de uma bolsa a atleta ou

técnico, medida que, no projeto original, era prevista somente para

os técnicos;

• exigência de motivação dos atos de concessão, indeferimento e

cassação das bolsas, bem como a garantia de direito de recurso

das decisões de indeferimento e cassação;

• exigência de que os dados referentes à concessão das bolsas

sejam divulgados na internet, para garantir a transparência da

aplicação dos recursos públicos.

Incorporadas  essas  alterações,  que  têm  como  objetivo  principal  tornar  mais

criterioso o gasto público com incentivo a atletas e técnicos do esporte de rendimento,

reafirmamos a importância do instrumento que se pretende disciplinar por meio do

projeto  sob  comento,  que  certamente  contribuirá  para  a  ampliação  da  base  da

pirâmide esportiva no Estado.

Conclusão

Ante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.625/2012 na forma

do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir. Com a aprovação do Substitutivo nº 1,

ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a concessão de bolsa-atleta e bolsa-técnico no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  1º  -  A concessão  de  bolsa-atleta  e  bolsa-técnico  estaduais  obedecerá  ao

disposto nesta lei.

Art.  2°  -  A bolsa-atleta e  a  bolsa-técnico a  que se  refere o  art.  1°  deverão ser

pleiteadas junto à Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - Seej - e serão

concedidas na forma de benefício financeiro, observada a disponibilidade financeira e

orçamentária do Estado.

Art.  3º  -  A bolsa-atleta  e  a  bolsa  técnico  serão destinadas  prioritariamente  aos

atletas  e  técnicos  de  modalidades  olímpicas  e  paralímpicas,  conforme  dispuser

regulamento.

§ 1° - Os atletas e técnicos de modalidade não olímpica e não paralímpica, a fim de

pleitearem,  respectivamente,  a  bolsa-atleta  e  a  bolsa-técnico  deverão  comprovar

filiação à entidade de administração do desporto de sua modalidade reconhecida ou

vinculada ao Comitê Olímpico Brasileiro - COB - ou ao Comitê Paralímpico Brasileiro -

CPB.

§ 2° - Não serão beneficiados com as bolsas a que se refere esta lei os atletas e

técnicos pertencentes à categoria máster ou similar, conforme definição da entidade

regional ou nacional de administração do desporto da respectiva modalidade.

CAPÍTULO II

DA BOLSA ATLETA

Art. 4º - São categorias da bolsa-atleta:

I  -  bolsa-atleta  estadual,  destinada  a  atletas  com  idade  entre  12  e  17  anos

completos  no  ano  em  que  requererem  o  benefício,  que  tenham  participado  de

competição  desportiva  de  referência  de  âmbito  estadual  indicada  pela  respectiva

entidade regional de administração do desporto;

II - bolsa-atleta nacional, destinada a atletas que tenham participado de competição

desportiva  de  referência  de  âmbito  nacional  indicada  pela  respectiva  entidade
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regional ou nacional de administração do desporto;

III  -  bolsa-atleta  internacional,  destinada  a  atletas  que  tenham  participado  de

competição  esportiva  de  referência  de  âmbito  internacional,  reconhecida  pela

respectiva  entidade  internacional  de  administração  do  desporto,  e  indicada  pela

entidade regional ou nacional de administração do desporto;

IV  -  bolsa-atleta  olímpico  e  paralímpico,  destinada  aos  atletas  que  tenham

participado dos jogos olímpicos ou paralímpicos de verão ou de inverno.

§ 1º - A restrição de idade a que se refere o inciso I do "caput" deste artigo não se

aplica aos atletas do paradesporto.

§ 2° - As competições das modalidades do paradesporto poderão ser indicadas por

entidade de prática do paradesporto, no caso de inexistência de entidade regional ou

nacional de administração da respectiva modalidade.

§ 3º - Somente entidade regional de administração do desporto de Minas Gerais,

entidade  nacional  de  administração  do  desporto  e  entidade  de  prática  do

paradesporto  filiadas,  reconhecidas  ou  vinculadas  ao  COB  ou  ao  CPB  poderão

indicar as competições a que se referem os incisos I a III do "caput" deste artigo, em

conjunto com a Seej, conforme critérios definidos em regulamento.

§ 4º - Para a concessão da bolsa-atleta nas categorias a que se referem os incisos I

a  III,  serão  considerados  os  resultados  obtidos  pelos  atletas  nas  competições

realizadas no ano imediatamente anterior ao que estiver sendo pleiteado o benefício,

conforme dispuser o regulamento.

§ 5º - Atletas participantes dos jogos olímpicos e paralímpicos poderão pleitear a

bolsa de que trata o inciso IV do “caput” deste artigo até o terceiro ano subsequente à

edição dos jogos de que tenham participado.

Art.  5°  -  Para  pleitear  a  bolsa-atleta,  o  atleta  deverá  comprovar  os  seguintes

requisitos:

I - ter nacionalidade brasileira;

II - estar em treinamento para participar de competições;

III - estar filiado à entidade regional de administração do desporto ou, no caso de

inexistência da entidade regional, à entidade nacional de administração do desporto

filiada ou vinculada ao COB ou ao CPB ou reconhecida por um desses comitês;
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IV  -  ter  participado  de  competições  desportivas  no  âmbito  estadual,  nacional,

internacional  ou  olímpica  nas  categorias  previstas  nos  incisos  I  a  IV  do  art.  4°,

observado  o  disposto  no  §  4°  do  art.  4°  e  conforme  critérios  definidos  em

regulamento.

§ 1º - O atleta que pleitear a bolsa-atleta na categoria estadual deverá atender a

uma das seguintes condições:

I - comprovar sua matrícula em instituição oficial de ensino;

II - apresentar certificado de conclusão do ensino médio.

§ 2º  -  O atleta que comprovar  vínculo à entidade nacional  de administração do

desporto deverá ter como sede de treinamento entidade de prática esportiva instalada

em Minas Gerais.

Art.  6º  -  Ao  atleta  que  conquistar  medalha  na  edição  mais  recente  dos  jogos

olímpicos ou paralímpicos poderá ser concedida a bolsa-atleta na categoria atleta

olímpico ou paralímpico desde que:

I - atenda aos requisitos previstos nos incisos II e III do “caput” do art. 5º desta lei;

II  -  comprove  convocação,  no  ano  em  que  requereu  o  benefício,  para  compor

seleção nacional da respectiva modalidade esportiva;

III - pleiteie a bolsa nos temos desta lei e de regulamento.

Art.  7°  -  O direito à bolsa-atleta será cassado se o atleta incorrer  em uma das

seguintes hipóteses:

I - apresentar documento ou declaração falsos;

II  -  sofrer  punição imposta por tribunais de justiça desportiva ou pela respectiva

entidade regional ou nacional de administração do desporto;

III -  não comprovar frequência escolar, nos termos de regulamento, no caso dos

beneficiários da bolsa a que se refere o inciso I do art. 4º;

IV - for condenado à pena privativa de liberdade ou medida socioeducativa restritiva

de liberdade;

V - deixar de atender aos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 5º desta lei;

VI - descumprir outras exigências estabelecidas em regulamento.

CAPÍTULO III

DA BOLSA-TÉCNICO
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Art. 8º - São categorias da bolsa técnico:

I - bolsa-técnico I: destinada aos técnicos dos atletas aptos a pleitearem a bolsa-

atleta na categoria a que se refere o inciso I do art. 4º;

II - bolsa-técnico II: destinada aos técnicos dos atletas aptos a pleitearem a bolsa-

atleta nas categorias a que se referem os incisos II a IV do art. 4º.

Art.  9° -  Para pleitear a bolsa-técnico,  o técnico deverá comprovar os seguintes

requisitos:

I - ter nacionalidade brasileira;

II - estar em atividade profissional, na função de técnico desportivo, há, no mínimo,

três anos;

III - estar registrado no Conselho Regional de Educação Física;

IV - ter treinado atletas que participaram de competições esportivas, conforme as

categorias previstas nos incisos I a IV do art. 4°, observado o disposto no § 4° do art.

4°;

V - estar filiado à entidade regional de administração do desporto de Minas Gerais

ou,  no  caso  de  inexistência  de  entidade  regional,  à  entidade  nacional  de

administração do desporto filiadas ou vinculadas ao COB ou ao CPB ou reconhecidas

por um desses comitês.

Parágrafo  único  -  O  técnico  que  comprovar  vínculo  à  entidade  nacional  de

administração do desporto deverá ter como sede de treinamento entidade de prática

esportiva instalada em Minas Gerais.

Art. 10 - O técnico de atleta que tiver conquistado medalha na edição mais recente

nos jogos olímpicos ou paralímpicos terá prioridade para o recebimento da bolsa-

técnico desde que continue no exercício de sua atividade e pleiteie a bolsa nos temos

desta lei e de seu regulamento.

Art. 11 - O direito à bolsa-técnico será cassado se o técnico incorrer em uma das

seguintes hipóteses:

I - apresentar documento ou declaração falsos;

II - treinar atleta que for suspenso em virtude de condenação por uso de “doping”,

no período em que seu treinador for beneficiário da bolsa-técnico;

III - ser condenado à pena privativa de liberdade;
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IV - descumprir outras exigências estabelecidas em regulamento;

V - deixar de exercer a função de técnico desportivo.

CAPÍTULO IV

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  12  -  O  repasse  financeiro  referente  a  bolsa-atleta  e  a  bolsa-técnico  será

realizado bimestralmente, pelo prazo de doze meses.

§  1º  -  Os  valores  da  bolsa-atleta  serão  fixados  em  regulamento,  para  cada

categoria, observada a seguinte ordem crescente na definição dos valores:

I - bolsa-atleta estadual;

II - bolsa-atleta nacional;

III - bolsa-atleta internacional;

IV - bolsa-atleta olímpico e paralímpico.

§  2º  -  Os  valores  da  bolsa-técnico  serão  fixados  em  regulamento,  para  cada

categoria, sendo o mais elevado o da categoria bolsa-técnico II.

§ 3° -  O montante dos recursos destinados ao pagamento da bolsa-técnico não

poderá ser superior ao montante destinado à bolsa-atleta.

§ 4° - Às modalidades não olímpicas e não paralímpicas poderá ser destinado até

20% (vinte por cento) do total dos recursos orçamentários destinados ao pagamento

da bolsa-atleta e da bolsa técnico.

Art. 13 - As bolsas poderão ser renovadas, atendidos os requisitos definidos nesta

lei e em regulamento.

Art. 14 - É vedada a concessão simultânea de mais de uma bolsa ao mesmo atleta

e ao mesmo técnico.

Parágrafo único - O atleta e o técnico poderão pleitear uma bolsa por categoria,

mas terão direito a receber somente aquela a que for atribuído o maior valor.

Art. 15 - As bolsas instituídas por esta lei não geram vínculo de trabalho de qualquer

natureza entre o atleta ou o técnico beneficiado e a administração pública estadual.

Art.  16 - Os atos de concessão, indeferimento e cassação das bolsas a que se

refere esta lei serão motivados.

Parágrafo único -  É  garantido o  direito  de recurso  dos atos  de indeferimento  e

cassação  das  bolsas,  conforme  prazos  e  procedimentos  estabelecidos  em
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regulamento.

Art. 17 - A Seej manterá, em sua página na internet, relação atualizada dos atletas e

dos técnicos beneficiados informando, no mínimo, o nome do beneficiário, a categoria

da bolsa, a modalidade esportiva e a cidade de residência.

Art. 18 - Fica revogada a Lei n° 17.803, de 15 de outubro de 2008.

Art. 19 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Marques Abreu, Presidente e relator - Mário Henrique Caixa - Tenente Lúcio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 34/2013

Comissão de Administração Pública

Relatório

O  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  34/2013,  do  Governador  do  Estado,

encaminhado  por  meio  da  Mensagem  nº  357/2013,  “incorpora  parcelas  da

Gratificação Complementar de Produtividade - GCP - instituída pela Lei nº 18.017, de

8  de  janeiro  de  2009,  pelo  valor  da  GCP vigente  no  ano  de  2012,  e  dá  outras

providências”.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Nos termos do art. 192, combinado com o art. 102, I, “e”, do Regimento Interno, a

proposição  foi  encaminhada  a  esta  Comissão  para  receber  parecer  quanto  aos

aspectos de mérito.

Fundamentação

O projeto  de  lei  complementar  sob  análise,  além  de  outras  medidas,  incorpora

gradativamente  ao  vencimento  básico  dos  cargos  de  Procurador  do  Estado  e

Advogado  Autárquico  parcelas  da  Gratificação  Complementar  de  Produtividade  -

GCP. Conforme esclareceu a Comissão de Constituição e Justiça, “a GCP, instituída

pela Lei nº 18.017, de 2009, deve ser paga ao Procurador do Estado - e ao Advogado

Autárquico  -  em  efetivo  exercício  que  fizer  jus,  segundo  critérios  definidos  pela

Advocacia-Geral do Estado - AGE -, ao recebimento de honorários de sucumbência. A

gratificação  só  será  concedida  no  mês  em  que  os  honorários  rateados  forem

inferiores,  em relação a  cada Procurador  do  Estado,  a  R$12.000,00.  Quando  for
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superior  a  esta  quantia,  o  valor  excedente,  até  o  limite  que  corresponder  aos

pagamentos  já  realizados  a  título  de  complementação  pelo  Estado,  deverá  ser

depositado  em  conta  específica  para  fazer  jus  ao  pagamento  de  futuras

complementações”. Nos termos dos arts. 1º e 2º do projeto, a referida incorporação

ocorrerá de forma gradual: uma parte em 1º de maio de 2013, outra parte em 1º de

maio de 2014, e, em 1º de maio de 2015, a última parte. Nos termos do parágrafo

único  dos  arts.  1º  e  2º,  “o  percentual  residual  da  GCP,  em seu  valor  atualizado,

continuará a ser pago nos termos da Lei nº 18.017, de 2009, calculado sobre o valor

máximo da gratificação a que se refere o art. 7º da Lei nº 19.987, de 2011”.

Além da mencionada incorporação, a proposição promove adequações em cargos

de provimento em comissão da Advocacia-Geral do Estado - AGE. Trata-se do art. 3º

do  projeto,  o  qual  prevê  hipótese  de  equiparação  remuneratória  em  cargos  de

provimento em comissão da AGE. Por sua vez, o parágrafo único do art. 3º prevê a

extinção, a partir de 1º de maio de 2013, das “Gratificações de Função previstas no

´caput` do art. 41 da Lei Complementar nº 30, de 10 de agosto de 1993, no § 4º do

art.  40  e  no  parágrafo  único  do  art.  42  da  Lei  Complementar  nº  35,  de  29  de

dezembro de 1994”.

Por fim, os valores da Função Gratificada de Direção e Assessoramento Superior -

DAS -, bem como da verba indenizatória de serviço exercido fora do Estado, foram

alterados, respectivamente, pelo arts. 4º e 5º do projeto.

A Advocacia-Geral do Estado tem a missão constitucional de representar o Estado

judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que sobre

ela  dispuser,  as  atividades  de  consultoria  e  assessoramento  jurídicos  do  Poder

Executivo.  Assim,  não  se  pode  olvidar  que  os  membros  da  advocacia  pública

exercem  atribuições  complexas  e  importantes  para  o  Estado.  Dessa  forma,  a

pretendida adequação remuneratória atende a um duplo propósito: em primeiro lugar,

promove  a  adequação  da  remuneração  desses  servidores  -  claramente

subdimensionada - ao preceito insculpido no art. 39, § 1º, inciso I, da Constituição da

República,  segundo  o  qual  a  fixação  dos  padrões  de  vencimento  e  dos  demais

componentes  do  sistema  remuneratório  observará  a  natureza,  o  grau  de

responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira e, em
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segundo lugar,  promove a valorização dessa carreira, uma vez que essa questão

perpassa a adequação remuneratória à complexidade do cargo.

Ressalte-se,  por  fim,  que  a  Comissão de  Constituição  e  Justiça  não  encontrou

óbices formais à tramitação do projeto. No entanto, apresentou o Substitutivo nº 1,

que,  segundo  o  parecer  aprovado,  tinha  o  objetivo  de  corrigir  imperfeições  de

natureza  técnico-legislativa.  As  alterações  realizadas  pela  mencionada  Comissão

tornaram  o  texto  da  proposição  mais  claro  e  inteligível,  sem,  contudo,  alterar  o

conteúdo da proposta encaminhada pelo Governador. Portanto, do nosso ponto de

vista,  não  há  dúvida  sobre  o  mérito  da  proposição  sob  análise,  razão  pela  qual

merece ser aprovada por esta Comissão.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

34/2013 na forma do Substitutivo nº 1, aprovado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Gustavo Corrêa, Presidente e relator - Leonardo Moreira - Sargento Rodrigues -

Ivair Nogueira - Antônio Carlos Arantes - Inácio Franco - Rogério Correia.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.688/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem nº 361, de 2013, o projeto de lei em epígrafe “cria e extingue cargos de

provimento  em  comissão,  funções  gratificadas  e  gratificações  temporárias

estratégicas, institui as carreiras de Analista Fiscal e de Regulação de Serviços de

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e Gestor de Regulação de Serviços

de  Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento  Sanitário  no  âmbito  da  Agência

Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do

Estado de Minas Gerais - Arsae-MG - e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/2/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.
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Preliminarmente, a matéria vem a esta Comissão para receber parecer sobre a sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise, em breve resumo, pretende criar e extinguir cargos em

comissão,  funções gratificadas e gratificações temporárias  estratégicas,  instituir  as

carreiras de Analista Fiscal e de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e

de Esgotamento Sanitário e de Gestor de Regulação de Serviços de Abastecimento

de Água e de Esgotamento Sanitário, no âmbito da Arsae-MG, bem como efetuar a

revisão tarifária no setor de saneamento básico.

Conforme  justifica  o  Governador  do  Estado  na  Mensagem  que  acompanha  o

projeto,  a  proposição  “tem  por  finalidade  aperfeiçoar  a  atual  estrutura  e  o

correspondente quadro de pessoal da Arsae-MG, para que possa cumprir plenamente

as competências que lhe são atribuídas pela legislação estadual e federal”. Objetiva-

se ainda “viabilizar o eficaz cumprimento, pelo Estado, de sua função de regulação e

fiscalização de serviços  essenciais  de  saneamento  básico,  que,  de  resto,  afetam

diretamente aspectos de saúde pública e preservação ambiental”.

Os arts. 1° e 3°, respectivamente, criam e extinguem, no quadro geral de cargos de

provimento em comissão de que trata o art. 1° da Lei Delegada n° 175, de 26 de

janeiro de 2007, cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração

Autárquica e Fundacional, destinados à Arsae-MG.

O art. 2° cria as gratificações temporárias estratégicas - GTE -, de que trata o art.

12 da Lei Delegada n° 175, de 2007, que são destinadas à Arsae.

O art. 5° altera o item V.34.2 do Anexo V da Lei Delegada n° 175, de 2007, que

contém o quantitativo de cargos de provimento em comissão e funções gratificadas

destinadas à Arsae-MG. Entendemos que tal dispositivo deve ser aprimorado tendo

em vista  que o quantitativo de cargos previsto no Anexo I  do  projeto  não reflete

somente  as  alterações  decorrentes  da  criação  e  extinção  de  cargos  prevista  no

projeto,  mas  também  as  alterações  do  quantitativo  de  cargos  de  provimento  em

comissão, realizadas por meio de decreto, nos termos do art. 14 da Lei Delegada n°

175, de 2007. O referido art. 14 estabelece que a entidade que tenha pactuado metas
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de desempenho pode promover, por meio de decreto, alterações do quantitativo e da

distribuição dos cargos e das funções gratificadas.

O art. 6° do projeto cria a Função Gratificada de Regulação, Fiscalização - FGRF -,

que será exercida por servidor ocupante de cargo efetivo ou detentores de função

pública que tenham nível de superior de escolaridade designados por ato do Diretor

Geral da Arsae-MG, com jornada de quarenta horas semanais.

O art.  7°  institui  as  carreiras  de Analista Fiscal e de Regulação de Serviços de

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário e de Gestor de Regulação de

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário.

O art. 9°, por sua vez, cria 80 cargos efetivos de Analista Fiscal e de Regulação de

Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário e 30 cargos efetivos de

Gestor  de  Regulação  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento

Sanitário.

O servidor ocupante do cargo de Analista Fiscal e de Regulação de Serviços de

Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário tem a atribuição de exercer o poder

de  polícia,  quando  designado  para  as  atividades  de  fiscalização  relacionadas  às

competências  da  Arsae-MG;  de  exercer  atividades  de  nível  superior  de  elevada

complexidade  e  responsabilidade,  envolvendo  a  regulação  e  a  fiscalização  dos

serviços  concedidos  nas  áreas  de  abastecimento  de  água  e  de  esgotamento  do

Estado,  bem  como  a  implementação,  a  operacionalização  e  a  avaliação  dos

instrumentos  de  política  estadual  de  serviços  de  de  abastecimento  de  água  e

esgotamento do Estado.

Já ao ocupante do cargo de Gestor de Regulação de Serviços de Abastecimento de

Água e de Esgotamento Sanitário competirá a realização de pesquisas, estudos e

elaboração de normas de regulação aplicadas no âmbito de competência das Arsae-

MG; a instrução dos processos de fiscalização dos serviços concedidos na área de

abastecimento  de  água  e  de  esgotamento;  a  prestação  de  apoio  técnico-

administrativo das atividades desempenhadas pelo Analista Fiscal e de Regulação de

Serviços  de  de  Abastecimento  de  Água  e  Esgotamento  Sanitário  e  o

desenvolvimento,  implementação  e  execução de  programas,  processos,  sistemas,

produtos e serviços para a Arsae-MG.
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Ressaltamos que a  criação dos  cargos  específicos  lotados  na Agência  tem por

finalidade cumprir  o  comando constitucional  contido no art.  37, II,  da Constituição

Federal, tendo em vista que suas atividades se revestem de caráter de permanência,

por se tratar de órgão estatal que tem por finalidade o exercício do poder de polícia e

a atuação no setor de regulação de atividades finalísticas do Estado.

Os arts.  10 a 16 estabelecem normas sobre a codificação e a identificação dos

cargos  das  carreiras  instituídas;  a  lotação  e  a  transferência  de  servidores;  as

condições para a cessão de servidor da Arsae para outros órgãos; a carga horária

semanal de trabalho e sobre a estrutura e as atribuições gerais das carreiras e suas

respectivas tabelas de vencimento básico.

Os arts.  17 e 18 suprimem as referências à Arsae contidas na Lei n°15.468, de

2005,  no  dispositivo  que  permite  ao  Executivo  destinar  servidores  para  atuar  na

Agência  Reguladora.  Tal  alteração é  necessária pois  a  proposição,  além de criar

cargos específicos, destinados à Arsae, estrutura tais carreiras, razão pela qual não

há necessidade de que servidores de outros órgãos do Executivo sejam cedidos para

exercer tais atividades na Agência Reguladora.

Os  arts.  19  a  28,  por  sua  vez,  tratam  do  ingresso  e  do  desenvolvimento  nas

carreiras criadas pela proposição.

Tendo em vista que a comprovação de escolaridade e de idade mínima deve ser

exigida na posse, e não na inscrição do concurso público, sugerimos nova redação

para o inciso VII do § 1° do art. 20 e para o § 2° do art. 21. Tal sugestão está em

conformidade com a orientação da súmula n° 266 do Superior Tribunal de Justiça -

STJ, segundo a qual “o diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve

ser  exigido na posse e não na inscrição para o concurso público”,  bem como da

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF:

“Ementa:  Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário.  Concurso  público  para

provimento  de  cargo  de  professor.  Requisitos  previstos  no  edital.  Momento  da

exigência. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que

o momento devido para se exigir o cumprimento dos requisitos estabelecidos em lei e

no edital do certame para investidura em cargo público é o da posse e não o da

inscrição do concurso público. 2. Agravo regimental desprovido.” (Agravo Regimental
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no Recurso Extraordinário n° 452720/SP, julgamento em 15/11/2011)

O art. 29 institui a Gratificação de Desempenho da Área de Regulação de Serviços

de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário  -  Gedarsae -,  concedida aos

servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras de Analista Fiscal

e ao Gestor de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Sanitário, lotados e em efetivo exercício na Arsae. A referida gratificação será devida

mensalmente, a partir do ingresso nas carreiras mencionadas, tendo como base de

cálculo a pontuação por nível de posicionamento e sendo composta de parcela fixa e

variável.

Com a finalidade de adequar  o dispositivo à legislação previdenciária  vigente e

esclarecer a sua abrangência em relação aos regimes previdenciários dos servidores,

sugerimos nova redação para os §§ 4° e 5° do art. 29. A redação proposta deixa claro

que  o  prazo  previsto  no  art.7º  da  Lei  Complementar  nº  64,  de  2002,  se  aplica

somente aos servidores que se aposentam pela regra da paridade, e não àqueles

servidores que se aposentam pela média das contribuições.

O art.  30 dá nova redação ao inciso II  do parágrafo único do art.  6° da Lei  n°

18.309, de 2009, que cria a Arsae, alterando os limites mínimo e máximo da multa a

ser cobrada no caso de sanção aplicada ao prestador de serviço que, sem motivo

justificado, descumpre as diretrizes básicas e econômicas expedidas pela Agência

Reguladora.

O art. 31 altera a fórmula de cálculo da taxa de fiscalização sobre serviços públicos

de abastecimento de água e saneamento. Além de unificar a taxa para os serviços de

abastecimento  de  água  e  de  esgotamento  sanitário,  aumenta  o  percentual  a  ser

aplicado para o cálculo do valor devido.

Sobre o assunto, a Lei Federal n° 11.445, de 5 de janeiro de 2007, que estabelece

diretrizes nacionais para o saneamento básico e dá outras providências, prevê, em

seu art. 38, que “as revisões tarifárias compreenderão a reavaliação das condições

da prestação dos serviços e das tarifas praticadas”. Em seu art. 22, IV, estabelece ser

objetivo da regulação “definir tarifas que assegurem tanto o equilíbrio econômico e

financeiro  dos  contratos  como  a  modicidade  tarifária,  mediante  mecanismos  que

induzam a eficiência e eficácia dos serviços e que permitam a apropriação social dos
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ganhos de  produtividade”.  Ainda  o art.  29,  inciso  I,  da  referida  lei  prevê que “os

serviços  públicos  de  saneamento  básico  terão  a  sustentabilidade  econômico-

financeira assegurada, sempre que possível, mediante remuneração pela cobrança

dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário: preferencialmente

na forma de tarifas e outros preços públicos, que poderão ser estabelecidos para

cada um dos serviços ou para ambos conjuntamente”.

O art. 32 dá nova redação aos §§ 3°, 5°, 6° e 7° do art. 12 da Lei n° 18.039, de

2009,  e acrescenta os  §§ 8°,  9°,  10,  11,  12 e 13,  que dispõem sobre a Taxa de

Fiscalização sobre  Serviços  Públicos de  Abastecimento de Água e Saneamento -

TFAS. As alterações pretendidas tratam de normas sobre a forma de recolhimento,

pagamento,  fiscalização,  infrações  e  sanções  no  caso  do  não  pagamento  ou

recolhimento a menor da taxa.

No intuito de adequar o dispositivo ao comando constitucional contido no art. 150,

III, “b”, da Constituição Federal, segundo o qual é vedado cobrar tributos no mesmo

exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou,

propomos nova redação do art. 33 do projeto para que a vigência do art. 31 e do § 3°

do art. 12 da Lei n° 18.309, de 2009, mencionado no art. 32 da proposição, também

observe o exercício financeiro subsequente.

Propomos ainda alterações nos parágrafos 7º, 8º e 9º do art. 32 do projeto com

vistas a corrigir erros técnicos. Tais alterações têm o objetivo de tornar mais claro o

texto do projeto e de explicitar que quanto mais rápido o contribuinte quitar o débito

maior redução terá no valor da multa. O texto do inciso II do § 7º do art. 32 do projeto

exprimia  exatamente  o  contrário.  Ressaltamos  que tais  alterações  foram fruto  de

sugestões de técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda acolhidas por este relator.

No  tocante  aos  aspectos  jurídicos,  sobre  os  quais  cabe  a  esta  Comissão  se

manifestar, destacamos que o projeto observa a regra insculpida no art. 61, § 1º, da

Constituição  da  República  e  reproduzida  no  inciso  III  do  art.  66  da  Constituição

Estadual, que reserva ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa privativa para iniciar o

processo legislativo no caso de projeto que disponha sobre a criação de cargo da

administração direta, autárquica e fundacional e a fixação da respectiva remuneração.

A matéria encontra-se também no âmbito da competência legislativa do Estado,
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tendo em vista a autonomia de tal ente para dispor sobre os seus servidores, bem

como sobre seus órgão e entidades.

O projeto deve ainda obediência ao disposto no art. 16 da Lei de Responsabilidade

Fiscal - Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que determina que

“a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete

aumento de despesa deve ser acompanhada de estimativa de impacto orçamentário-

financeiro  no  exercício  em  que  deva  entrar  em  vigor  e  nos  dois  subsequentes”.

Determina ainda que se faz necessária a declaração do ordenador de despesa de

que o  aumento  tem adequação orçamentária  e  financeira com a  lei  orçamentária

anual  e  compatibilidade  com  o  plano  plurianual  e  com  a  lei  de  diretrizes

orçamentárias.

Na Mensagem encaminhada pelo Governador, há a informação de que as medidas

propostas no projeto não geram impacto financeiro negativo para o Estado, pois, com

o aumento da Taxa de Fiscalização sobre Serviços Públicos de Abastecimento de

Água e de Saneamento, os custos com pessoal passarão a ser de responsabilidade

da própria Arsae-MG.

A respeito disso, informamos que foi encaminhado a esta Casa ofício da Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão - OF.GAB.SEC.nº 143/2013, informando sobre

a  repercussão  financeira  das  propostas  contidas  no  projeto  de  lei  em  análise.

Ressaltamos que a adequação dos dados apresentados aos comandos da Lei de

Responsabilidade Fiscal  será, no momento oportuno, analisada pela Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Com o objetivo  de solucionar  os  problemas mencionados e adaptar  o projeto à

legislação vigente, bem como à técnica legislativa, apresentamos ao final do parecer

o Substitutivo n° 1.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.688/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1

Cria  e  extingue  cargos  de  provimento  em  comissão,  funções  gratificadas  e

gratificações temporárias  estratégicas,  institui  as  carreiras  de  Analista Fiscal  e  de
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Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário e de

Gestor  de  Regulação de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água e  de  Esgotamento

Sanitário no âmbito da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e

de  Esgotamento  Sanitário  do  Estado de Minas  Gerais  -  Arsae-MG -  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam criados, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão de

que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007, os seguintes

cargos  do  Grupo  de  Direção  e  Assessoramento  da  administração  autárquica  e

fundacional do Poder Executivo, destinados à Agência Reguladora de Serviços de

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais -

Arsae-MG:

I - oito DAI-23;

II - três DAI-24;

III - seis DAI-27;

IV - nove DAI-28.

Art.  2º  -  Ficam  criadas  e  destinadas  à  Arsae-MG  as  seguintes  Gratificações

Temporárias Estratégicas - GTE -, de que trata o art. 12 da Lei Delegada nº 175, de

2007:

I - oito GTE-3;

II - nove GTE-4.

Art. 3º - Ficam extintos, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão

de que trata o art.  1º  da Lei  Delegada nº 175, os seguintes  cargos do Grupo de

Direção e Assessoramento da administração autárquica e fundacional, destinados à

Arsae-MG:

I - um DAI-6;

II - um DAI-11;

III - um DAI-12;

IV - dois DAI-17;

V - um DAI-19;

VI - dois DAI-21;
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VII - cinco DAI-22;

VIII - dois DAI-26.

Art. 4º - Ficam extintas as seguintes Funções Gratificadas - FGI -, de que trata o art.

8º da Lei Delegada nº 175, de 2007, destinadas à Arsae-MG:

I - duas FGI-7;

II - quinze FGI-8.

Art. 5º - O item V.34.2 do Anexo V da Lei Delegada nº 175, de 2007, passa a vigorar

na forma do Anexo I desta lei, incluídas as alterações introduzidas pelos arts. 1º a 4º

desta lei, bem como as alterações do quantitativo e da distribuição dos cargos de

provimento  em  comissão  e  das  funções  gratificadas  efetuadas  de  acordo  com  o

previsto no art. 14 da Lei Delegada n° 175, de 2007.

Parágrafo  único  -  Os cargos  de provimento  em  comissão,  as  GTEs  e  as  FGIs

criados e extintos pelos arts. 1º a 4º desta lei serão identificados em decreto.

Art.  6º  -  Ficam  criadas,  no  âmbito  da  Arsae-MG,  Funções  Gratificadas  de

Regulação  e  Fiscalização  -  FGRFs  -,  com  as  denominações  e  os  quantitativos

estabelecidos no Anexo II desta lei.

§ 1º - As FGRFs de que trata o "caput" terão jornada de trabalho de quarenta horas

semanais e serão exercidas por servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo

ou por detentores de função pública que tenham nível superior de escolaridade e que

tenham sido designados por ato do Diretor-Geral da Arsae-MG.

§ 2º - As FGRFs de que trata este artigo serão identificadas e regulamentadas em

decreto.

Art. 7º - Ficam instituídas, na forma desta lei, as seguintes carreiras da Arsae-MG:

I - Analista Fiscal e de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e de

Esgotamento Sanitário;

II - Gestor de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Sanitário.

Art. 8º - Para os efeitos desta lei, considera-se:

I  -  carreira o conjunto de cargos de provimento efetivo agrupados segundo sua

natureza e complexidade e estruturados em níveis e graus, escalonados em função

do grau de responsabilidade e das atribuições da carreira;
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II  -  cargo de provimento efetivo a unidade de ocupação funcional  do quadro de

pessoal privativa de servidor público efetivo, com criação, remuneração, quantitativo,

atribuições  e  responsabilidades  definidos  em  lei  e  direitos  e  deveres  estatutários

estabelecidos em lei complementar;

III - quadro de pessoal o conjunto de cargos de provimento efetivo e de provimento

em comissão de órgão ou de entidade;

IV  -  nível  a  posição  do  servidor  no  escalonamento  vertical  dentro  da  mesma

carreira,  contendo  cargos  escalonados  em  graus,  com  os  mesmos  requisitos  de

capacitação  e  com  natureza,  complexidade,  atribuições  e  responsabilidades

idênticas;

V - grau a posição do servidor no escalonamento horizontal no mesmo nível de

determinada carreira.

Art. 9º - Ficam criados e lotados na Arsae-MG:

I  -  oitenta  cargos  de  provimento  efetivo  da  carreira  de  Analista  Fiscal  e  de

Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário;

II  -  trinta  cargos de  provimento  efetivo  da  carreira  de Gestor  de Regulação de

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário.

Art. 10 - A codificação e a identificação dos cargos das carreiras instituídas por esta

lei serão definidas em decreto e ficarão condicionadas à anuência dos órgãos e das

entidades  envolvidos  e  à  aprovação da Secretaria  de  Estado  de  Planejamento  e

Gestão - Seplag -, observado o interesse da administração.

Parágrafo único - No caso de extinção da Arsae-MG, a nova lotação dos cargos das

carreiras de que trata esta lei será estabelecida em decreto e ficará condicionada à

aprovação da Seplag.

Art. 11 - Não será permitida a mudança de lotação de cargos nem a transferência

de servidores lotados no quadro da Arsae-MG para órgão ou outra entidade do Poder

Executivo.

Art. 12 - A cessão de servidor ocupante de cargo das carreiras instituídas por esta

lei para órgão ou outra entidade somente será permitida para o exercício de cargo de

provimento em comissão ou de função gratificada.

Art. 13 - As atribuições gerais das carreiras de que trata esta lei são:
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I - para o cargo de Analista Fiscal e de Regulação de Serviços de Abastecimento de

Água e de Esgotamento Sanitário:

a)  exercício  do  poder  de  polícia,  quando  designado  para  as  atividades  de

fiscalização relacionadas às competências da Arsae-MG previstas na Lei n° 18.309,

de 3 de agosto de 2009;

b)  exercício  de  atividades  de  nível  superior  de  elevada  complexidade  e

responsabilidade, envolvendo a regulação e a fiscalização dos serviços concedidos

na área de abastecimento de água e de esgotamento sanitário do Estado, bem como

a implementação,  a operacionalização e  a  avaliação dos instrumentos  da  política

estadual  de  serviços  de  abastecimento  de  água  e  de  esgotamento  sanitário  do

Estado;

c) análise e desenvolvimento de programas e projetos no âmbito de competência da

Arsae-MG;

II - para o cargo de Gestor de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e

de Esgotamento Sanitário:

a)  realização de pesquisas e estudos e elaboração de normas de regulação no

âmbito de competência da Arsae-MG;

b)  instrução dos processos de fiscalização dos serviços concedidos na área de

abastecimento de água e de esgotamento sanitário;

c) apoio técnico-administrativo às atividades desempenhadas pelo Analista Fiscal e

de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário;

d)  desenvolvimento,  implementação  e  execução  de  programas,  processos,

sistemas,  produtos  e  serviços  para  a  Arsae-MG,  de  acordo  com  a  unidade

administrativa  de  lotação,  que  requeiram  níveis  elevados  de  complexidade,

articulação  e  tecnicidade  e  que  possam  contribuir  para  a  efetividade  e  a

sustentabilidade da regulação.

Parágrafo único - As atribuições específicas dos cargos das carreiras instituídas por

esta lei serão definidas em regulamento.

Art.  14  -  Os  servidores  das  carreiras  de  que trata  esta  lei  terão  carga horária

semanal de trabalho de quarenta horas semanais.

Art. 15 - A estrutura das carreiras instituídas por esta lei são as constantes no Anexo
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III desta lei.

Art. 16 - As tabelas de vencimento básico das carreiras instituídas por esta lei são

as constantes no Anexo IV desta lei.

Art. 17 - O “caput” do inciso I do art. 3º da Lei nº 15.468, de 13 de janeiro de 2005,

passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

I - na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -, na Secretaria de

Estado  de  Esportes  e  da  Juventude  -  Seej  -,  na  Secretaria  de  Estado  de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru -, na Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico - Sede -, na Secretaria de Estado de Turismo - Setur -,

na  Secretaria  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  -  Seapa  -,  na

Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego - Sete -, na Fundação de Educação

para o Trabalho de Minas Gerais - Utramig - e na Agência de Desenvolvimento da

Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH -, cargos das carreiras de:”.

Art. 18 - O título do item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.468, de 2005, passa a ser “I.1 -

Sedese, Seej, Sedru, Sede, Setur, Seapa, Sete, Utramig e Agência RMBH” e o título

do item II.1 do Anexo II da Lei nº 15.468, de 2005, passa a ser “II.1 - Sedese, Seej,

Sedru, Sede, Setur, Seapa, Sete, Utramig e Agência RMBH”.

Art. 19 - O ingresso em cargo de carreira instituída por esta lei se dará no primeiro

grau do nível inicial da carreira e dependerá de aprovação em concurso público de

provas ou de provas e títulos e de comprovação de habilitação mínima de:

I  -  nível  superior  com  graduação  em  Economia,  Administração  de  Empresas,

Ciências Contábeis, Direito, Estatística, Ciências Atuariais, Ciência da Computação,

Biologia, Química, Geografia,  Geologia ou Engenharia, para a carreira de Analista

Fiscal e de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento

Sanitário;

II - nível superior, conforme definido no edital do concurso, para a carreira de Gestor

de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário.

Parágrafo único -  Para fins  do  disposto  nesta  lei,  considera-se nível  superior  a

formação em educação superior que compreende curso ou programa de graduação,

na forma da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 - Lei de Diretrizes e Bases da
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Educação Nacional.

Art. 20 - O concurso público para ingresso nas carreiras instituídas por esta lei será

de  caráter  eliminatório  e  classificatório  e  poderá  conter  as  seguintes  etapas

sucessivas:

I - provas ou provas e títulos;

II - curso de formação técnico-profissional, se necessário.

§  1º  -  O  edital  do  concurso  público,  tendo  em  vista  as  especificidades  das

atribuições do cargo, conterá, no mínimo:

I - o número de vagas existentes;

II - as matérias sobre as quais versarão as provas e os respectivos programas;

III - o desempenho mínimo exigido para aprovação nas provas;

IV - os critérios de avaliação dos títulos, se for o caso;

V - o caráter eliminatório ou classificatório de cada etapa do concurso;

VI - os requisitos para a inscrição;

VII - a escolaridade mínima exigida para o ingresso na carreira;

VIII - a carga horária de trabalho.

§ 2º - O edital do concurso público para ingresso na carreira de Analista Fiscal e de

Regulação  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de  Esgotamento  Sanitário

poderá definir o número de vagas para cada graduação relacionada no inciso I do

“caput” do art. 19.

Art. 21 - Concluído o concurso público e homologados os resultados, a nomeação

dos  candidatos  aprovados  obedecerá  à  ordem  de  classificação  e  ao  prazo  de

validade do concurso.

§  1º  -  O  prazo de validade do concurso  será  contado a  partir  da  data  de  sua

homologação, respeitados os limites constitucionais.

§ 2º - Para a posse em cargo de provimento efetivo, o candidato aprovado deverá

comprovar:

I - cumprimento do requisito constante no inciso VII do § 1º do art. 20;

II - estar no gozo dos direitos políticos;

III - estar em dia com as obrigações militares;

IV - se necessário, idoneidade e conduta ilibada, nos termos de regulamento;
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V - aptidão física e mental para o exercício do cargo, por meio de avaliação médica,

nos termos da legislação vigente.

Art. 22 - O desenvolvimento do servidor nas carreiras instituídas por esta lei se dará

mediante progressão ou promoção.

Art.  23  -  Progressão  é  a  passagem  do  servidor  de  um  grau  para  o  grau

subsequente, no mesmo nível da carreira.

Parágrafo único -  Fará jus à progressão o servidor  que preencher  os seguintes

requisitos, observado o disposto nos arts. 25 e 26 desta lei:

I - encontrar-se em efetivo exercício;

II - ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no mesmo grau;

III - ter recebido duas avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias

desde a sua progressão anterior, nos termos das normas legais pertinentes.

Art. 24 - Promoção é a passagem do servidor de um nível para o nível subsequente

da carreira.

§  1º  -  Fará  jus  à  promoção  o  servidor  que  preencher  os  seguintes  requisitos,

observado o disposto no art. 26 desta lei:

I - encontrar-se em efetivo exercício;

II - ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no mesmo nível;

III - ter recebido cinco avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias

desde sua promoção anterior, nos termos das normas legais pertinentes;

IV - comprovar a escolaridade mínima exigida para o nível subsequente;

V  -  comprovar  participação  e  aprovação  em  atividades  de  formação  e

aperfeiçoamento, desde que tais atividades sejam oferecidas pelo Estado.

§ 2º - O posicionamento do servidor no nível para o qual for promovido se dará no

primeiro grau cujo vencimento básico seja superior  ao percebido pelo servidor  no

momento da promoção.

Art.  25  -  No  dia  subsequente  à  conclusão  do  estágio  probatório,  o  servidor

considerado apto será posicionado no segundo grau do nível de ingresso na carreira.

Art.  26  -  A contagem  do  prazo  para  fins  da  primeira  promoção  e  da  segunda

progressão terá início no dia subsequente à conclusão do estágio probatório, desde

que o servidor tenha sido aprovado.
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Art. 27 - Haverá progressão ou promoção por escolaridade adicional, nos termos de

decreto, após aprovação da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e

Finanças, aplicando-se fator de redução ou supressão do interstício necessário e do

quantitativo de avaliações periódicas de desempenho individual satisfatórias para fins

de progressão ou promoção,  na hipótese de  formação complementar  ou  superior

àquela exigida para o nível em que o servidor estiver posicionado, relacionada com a

natureza e a complexidade da respectiva carreira.

Parágrafo único - Os títulos apresentados para aplicação do disposto no "caput"

deste artigo poderão ser utilizados uma única vez, sendo vedado seu aproveitamento

para fins de concessão de qualquer vantagem pecuniária, salvo para concessão do

Adicional de Desempenho - ADE.

Art. 28 - Perderá o direito à progressão e à promoção o servidor que, no período

aquisitivo:

I - sofrer punição disciplinar em que seja:

a) suspenso;

b)  exonerado ou destituído do cargo de provimento em comissão ou de função

gratificada;

II - afastar-se das funções específicas de seu cargo, excetuados os casos previstos

como  de  efetivo  exercício  nas  normas  estatutárias  vigentes  e  em  legislação

específica.

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  prevista  no  inciso  II  do  “caput”  deste  artigo,  o

afastamento ensejará a suspensão do período aquisitivo para fins de promoção e

progressão, contando-se, para tais fins, o período anterior ao afastamento, desde que

tenha sido concluída a respectiva avaliação periódica de desempenho individual.

Art. 29 - Fica instituída a Gratificação de Desempenho da Área de Regulação de

Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de  Esgotamento  Sanitário  -  Gedarsae  -,

devida,  nas  condições  estabelecidas  neste  artigo  e  na  forma  como  dispuser  o

regulamento, aos servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo das carreiras

de  Analista  Fiscal  e  de  Regulação  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de

Esgotamento Sanitário e de Gestor de Regulação de Serviços de Abastecimento de

Água e de Esgotamento Sanitário, lotados e em efetivo exercício na Arsae-MG.
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§ 1º - A Gedarsae será atribuída mensalmente aos servidores a que se refere o

"caput", a partir do ingresso na respectiva carreira, e terá como base de cálculo a

pontuação por nível  de posicionamento,  conforme a tabela constante no Anexo V

desta lei.

§ 2º - A Gedarsae será calculada de acordo com a fórmula constante no Anexo VI

desta lei e será composta de uma parcela fixa e de uma parcela variável, definidas da

seguinte forma:

I - a parcela fixa equivalerá a 50% (cinquenta por cento) da pontuação relativa ao

nível de posicionamento do servidor, nos termos do Anexo V, correspondendo cada

ponto a 0,1% (zero vírgula um por cento) do vencimento do grau A do nível  I  da

carreira a que pertencer o servidor;

II - a parcela variável terá como base de cálculo a parcela fixa, definida na forma do

inciso I,  e  será proporcional  aos resultados obtidos pelo servidor  na Avaliação de

Desempenho Individual  ou  na  Avaliação Especial  de  Desempenho,  bem como na

Avaliação Institucional de Desempenho.

§ 3º - Até a conclusão da primeira etapa da Avaliação Especial de Desempenho,

será atribuída nota setenta ao servidor, relativa à avaliação individual, para fins de

cálculo da parcela variável da Gedarsae.

§ 4º - A Gedarsae integrará a remuneração de contribuição a que se refere o art. 26

da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002.

§ 5º - A Gedarsae comporá o cálculo dos proventos de aposentadoria e pensões

concedidas nos termos do artigo 40 da Constituição da República e será incorporada,

desde que observado o prazo de percepção estabelecido no parágrafo único do art.

7º da Lei Complementar nº 64, de 2002, aos proventos de aposentadoria e pensões

concedidas com direito à paridade.

Art. 30 - O inciso II do parágrafo único do art. 6º da Lei nº 18.309, de 2009, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º - (...)

Parágrafo único - (…)

II  -  multa no valor  de 1.000 Ufemgs (mil  Unidades Fiscais  do Estado de Minas

Gerais) a 200.000 (duzentos mil) Ufemgs.”.”
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Art. 31 - O Anexo I da Lei nº 18.309, de 2009, passa a vigorar na forma do Anexo

VII desta lei.

Art. 32 - Os §§ 3º, 5º, 6º e 7º do art. 12 da Lei nº 18.309, de 2009, passam a vigorar

com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido dos §§ 8º a 13 que seguem:

“Art. 12 - (…)

§  3º  -  O  valor  da  TFAS  terá  como  base  de  cálculo  o  custo  da  atividade  de

fiscalização  exercida  pela  Arsae-MG,  expresso  em  Ufemg,  vigente  na  data  do

vencimento e será calculado mediante aplicação da fórmula constante no Anexo I

desta lei.

(...)

§  5º  -  A TFAS será recolhida  mediante  documento  de  arrecadação em modelo

instituído por resolução do Secretário de Estado de Fazenda, em estabelecimento

bancário autorizado.

§ 6º - A TFAS será exigida, anualmente, na forma e no prazo estabelecidos em

decreto.

§ 7º - A falta de pagamento ou o pagamento a menor ou intempestivo da TFAS

acarretará  a  aplicação  de  multa,  calculada  sobre  o  valor  da  taxa  devida,  nos

seguintes termos:

I  -  havendo  espontaneidade  no  pagamento  do  principal  e  dos  acessórios,

observado o disposto no § 1º deste artigo, a multa será de:

a) 0,15% (zero vírgula quinze por cento) do valor da taxa, por dia de atraso, até o

trigésimo dia;

b) 9% (nove por cento) do valor da taxa, do trigésimo primeiro ao sexagésimo dia

de atraso;

c) 12% (doze por cento) do valor da taxa, após o sexagésimo dia de atraso;

II - havendo ação fiscal, a multa será de 50% (cinquenta por cento) do valor da taxa,

observadas as seguintes reduções:

a) a 40% (quarenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer no

prazo de dez dias do recebimento do auto de infração;

b) a 50% (cinquenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer

após o prazo previsto na alínea “a” e até trinta dias contados do recebimento do auto
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de infração;

c) a 60% (sessenta por cento) do valor da multa, quando o pagamento ocorrer após

o prazo previsto na alínea “b” e antes de sua inscrição em dívida ativa.

§ 8º - Ocorrendo o pagamento espontâneo somente da taxa, a multa prevista no

inciso I do § 7º será exigida em dobro, quando houver ação fiscal, não se aplicando a

multa prevista no inciso II do § 7º.

§ 9º - Na hipótese de pagamento parcelado, a multa será:

I - de 18% (dezoito por cento), quando se tratar de pagamento espontâneo previsto

no inciso I do § 7º;

II - de 50% (cinquenta por cento), em caso de ação fiscal, nos termos do inciso II do

§ 7º, sendo reduzida de acordo com as alíneas "a" a "c" do mesmo inciso, com base

na data do pagamento da entrada prévia.

§  10  -  Ocorrendo  a  perda  do  parcelamento,  as  multas  terão  os  valores

restabelecidos aos seus percentuais máximos.

§ 11 - Sujeita-se à multa de 100% (cem por cento) do valor da taxa devida quem

utilizar  documento  relativo  a  recolhimento  da  TFAS  com  autenticação  falsa  ou

propiciar sua utilização.

§ 12 - A fiscalização da TFAS compete à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - e

à Arsae-MG, observadas as respectivas competências legais.

§  13 -  Constatada  infração relativa  à  TFAS,  cabe ao  Auditor  Fiscal  da  Receita

Estadual da SEF lavrar  auto de infração para a formalização do crédito tributário,

assegurada a ampla defesa, observada a tramitação e os procedimentos previstos na

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Art.  33 -  Esta lei  entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos,

relativamente aos arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 31 desta lei e à alteração do § 3º do art. 12

da Lei nº 18.309, de 2005, efetuada pelo art.  32 desta lei,  no exercício financeiro

subsequente,  observado  o  disposto  na  alínea  “c”  do  inciso  III  do  art.  150  da

Constituição da República.

ANEXO I

(a que se refere o art. 5º da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO V
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(a que se referem o § 3º do art. 2º e os arts. 10, 11, 16, 17 e 18 da Lei Delegada nº

175, de 26 de janeiro de 2007)

(…)

V.34 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E

DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE-MG

(…)

V.34.2 - QUANTITATIVO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DO

GRUPO DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO - DAI

(item renumerado pelo art. 30 da Lei Delegada nº 183, de 26/1/2011)

* - O quadro com o quantitativo de cargos de provimento em comissão do Grupo de

Direção  e  Assessoramento  -  DAI  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

22.3.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

* - O quadro com as gratificações temporárias estratégicas foi publicado no “Diário

do Legislativo”, de 22.3.2013.

ANEXO II

(a que se refere o art. 6º da Lei nº , de de de 2013)

FUNÇÕES GRATIFICADAS DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - ARSAE-MG

* - O quadro com as funções gratificadas de regulação e fiscalização - ARSAE-MG

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 22.3.2013.

ANEXO III

(a que se refere o art. 15 da Lei nº , de de de 2013)

CARREIRAS DA AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO

DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -

ARSAE-MG

III.1 - Analista Fiscal e de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e de

Esgotamento Sanitário

Carga horária : 40 horas semanais

* - A Carreira de Analista Fiscal e de Regulação de Serviços de Abastecimento de

Água e de Esgotamento Sanitário, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 22.3.2013.
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III.2  -  Gestor  de  Regulação  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de

Esgotamento Sanitário

Carga horária : 40 horas semanais

* - A Carreira de Gestor de Regulação de Serviços de Abastecimento de Água e de

Esgotamento Sanitário, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 22.3.2013.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 16 da Lei nº , de de de 2013)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA AGÊNCIA

REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE

ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE-MG

IV.1. - TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE ANALISTA FISCAL

E  DE  REGULAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  ABASTECIMENTO  DE  ÁGUA  E  DE

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Carga Horária: 40 horas semanais

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista Fiscal e de Regulação de

Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário, carga horária 40

horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 22.3.2013.

IV.2.  -  TABELA DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DA CARREIRA DE  GESTOR  DE

REGULAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  ABASTECIMENTO  DE  ÁGUA  E  DE

ESGOTAMENTO SANITÁRIO

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor de Regulação de Serviços

de  Abastecimento  de  Água  e  de  Esgotamento  Sanitário,  carga  horária  40  horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 22.3.2013.

ANEXO V

(a que se refere o § 1º do art. 29 da Lei nº , de de de 2013)

TABELA DE PONTUAÇÃO PARA CÁLCULO DA GEDARSAE

* - A tabela de pontuação para cálculo da GEDARSAE foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 22.3.2013.
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ANEXO VI

(a que se refere o § 2º do art. 29 da Lei nº , de de de 2013)

FÓRMULA PARA CÁLCULO DA GEDARSAE

Gedarsae = parcela fixa + parcela variável

Parcela fixa = 0,5 x P x 0,001 x VB,

sendo:

P: pontuação relativa ao nível de posicionamento do servidor, nos termos do Anexo

IV;

VB: vencimento básico do grau A do nível I da carreira a que pertencer o servidor.

Parcela variável = parcela fixa x (0,6 x ADI + 0,4 x AI),

sendo:

ADI: resultado da Avaliação de Desempenho Individual ou da Avaliação Especial de

Desempenho do servidor dividido por 100;

AI: resultado da Avaliação de Desempenho Institucional, decorrente do Acordo de

Resultados, dividido por 100.

ANEXO VII

(a que se refere o art. 31 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o § 3º do art. 12 da Lei nº 18.309, de 3 de agosto de 2009)

FÓRMULA  DE  CÁLCULO  DA  TAXA  DE  FISCALIZAÇÃO  SOBRE  SERVIÇOS

PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO - TFAS

TFAS = (FFASa x EA) + (FFASe x EE), onde:

I - FFASa é o fator relativo ao custo da fiscalização dos serviços de abastecimento

de água, que corresponde a 1,2022 Ufemg por economia¹;

II - FFASe é o fator relativo ao custo da fiscalização dos serviços de esgotamento

sanitário, que corresponde a 1,2022 Ufemg por economia;

III - EA é a quantidade de economias de água atendidas pela prestadora do serviço

em 31 de dezembro do exercício anterior;

IV -  EE é a  quantidade de economias  de esgoto  atendidas pela prestadora  do

serviço em 31 de dezembro do exercício anterior.

Nota:
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1) Para fins de cálculo da TFAS, considera-se economia o imóvel de uma única

ocupação,  ou  a  subdivisão  de  imóvel  com  ocupação  independente  das  demais,

perfeitamente identificável ou comprovável em função da finalidade de sua ocupação

legal,  dotado  de  instalação  privativa  ou  comum  para  uso  dos  serviços  de

abastecimento de água ou de coleta de esgoto.”

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - Gustavo

Perrella - André Quintão - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.816/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 374/2013, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Uberlândia o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/3/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.816/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Uberlândia o imóvel com área de 2.000m², situado nesse Município,

registrado sob o nº 31.595, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório do 2º Ofício de Registro de

Imóveis da Comarca de Uberlândia.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse
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propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem ao funcionamento

de marcenaria coordenada pela Secretaria Municipal de Educação, responsável pelo

fornecimento  e  pela  manutenção  de  mobiliário  para  atender  às  escolas  da  rede

municipal de ensino.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  imóvel  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º dispõe que

essa autorização se tornará sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o

Município não houver  procedido ao registro do bem; e o art.  4º estabelece que o

donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -

documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel  conforme  estabelecido  nessa

autorização.

Diante  de  tais  considerações,  não  há  óbice  à  tramitação  do  projeto  de  lei  em

análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.816/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Gustavo Perrella - Duilio de

Castro - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.818/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 376/2013, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Pitangui o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 2/3/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  examiná-la  preliminarmente  quanto  aos  aspectos

jurídico, constitucional e legal, conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do

Regimento Interno.
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Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.818/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município  de  Pitangui  o  imóvel  com área  de  10.000m²,  situado  nesse  Município,

registrado sob o  nº  30.204,  a  fls.  222 do Livro  3-V1,  no Cartório  de  Registro  de

Imóveis da Comarca de Pitangui.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização,  a  existência  de  interesse  público  devidamente  justificado.  Com  esse

propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem ao funcionamento

da Escola Municipal Jorge Morato, para que o Município possa realizar melhorias no

prédio.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  imóvel  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º dispõe que

essa autorização se tornará sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o

Município não houver  procedido ao registro do bem; e o art.  4º estabelece que o

donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -

documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel  conforme  estabelecido  nessa

autorização.

Diante  de  tais  considerações,  não  há  óbice  à  tramitação  do  projeto  de  lei  em

análise.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.818/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 19 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique - André Quintão - Gustavo

Perrella - Duilio de Castro.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.826/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe “autoriza o Poder

Executivo  a  conceder  incentivo  financeiro  às  pessoas  físicas,  nacionais  ou

estrangeiras, para os fins que menciona”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/3/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Preliminarmente,  o projeto vem a esta Comissão para ser analisado quanto aos

seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise objetiva autorizar que o Poder Executivo conceda incentivo

financeiro às pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras, que desenvolvam, na forma

estabelecida em regulamento, projetos de negócio de base tecnológica no Estado.

O projeto de lei define o conceito de “projeto de negócio de base tecnológica” como

aquele voltado para a constituição de empresa de base tecnológica -  EBT -,  nos

termos da Lei nº 17.348, de 17 de janeiro de 2008.

Segundo a justificação que acompanha a proposição, a medida está ancorada no

Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI - e tem por objetivos induzir a

cultura de inovação em Minas Gerais, garantir um ambiente de negócios favorável ao

empreendedorismo  e  incentivar  a  transformação  de  conhecimento  em  negócios

intensivos  em tecnologia,  gerando empregos de qualidade e mantendo e atraindo

talentos para o Estado.

O  incentivo  financeiro  em  questão,  a  ser  concedido  por  meio  de  atividades  e

projetos definidos no Plano Plurianual de Ação Governamental  - PPAG -, terá por

objetivo  fomentar  o  empreendedorismo  tecnológico  no  Estado,  estimular  o

desenvolvimento  da  inovação  tecnológica  no  ambiente  produtivo,  promover  a

agregação de valor na atividade econômica e apoiar a criação de EBTs no Estado.

Ainda  de  acordo  com  a  proposição,  serão  especificados  em  regulamento  os
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critérios de aprovação dos projetos de negócio de base tecnológica, as condições

para  o  credenciamento  das  pessoas  físicas,  as  condições  operacionais  para  o

pagamento do incentivo, as formas de controle dos recursos financeiros utilizados e a

contrapartida mínima a ser oferecida.

Feitas tais considerações, passemos à análise da proposição.

O disciplinamento legislativo do fomento a atividades privadas é matéria afeta ao

âmbito  do direito  financeiro  e  configura  modalidade  de intervenção do Estado no

campo  do  domínio  econômico.  Não  resta  dúvida  de  que  a  matéria  se  insere  no

domínio da competência legislativa estadual, conforme estabelece o inciso I do art. 24

da Constituição da República, segundo o qual compete à União, aos Estados e ao

Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito financeiro.

Tal intervenção foi permitida pela Constituição da República de 1988, no seu art.

174, que estabelece: “como agente normativo e regulador da atividade econômica, o

Estado  exercerá,  na  forma  da  lei,  as  funções  de  fiscalização,  incentivo  e

planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor

privado”  (grifo  nosso).  Isso  porque  o  incentivo  a  que  se  refere  o  mencionado

dispositivo constitucional pode se concretizar pela concessão de benefícios fiscais,

subvenções,  subsídios  e  outras  medidas  de  natureza  positiva,  pois  a  sanção  é

substituída  por  incentivos  oferecidos  pela  lei  a  quem  participe  de  determinada

atividade  de  interesse  geral,  estando  o  incentivo,  nesse  caso,  vinculado  por

prescrições que correspondem aos benefícios usufruídos.

A intervenção,  no  caso  em  exame,  se  dá  por  “indução”,  sendo  utilizada  para

estimular  a  iniciativa  privada  a  empreender  ações  que  a  lei  não  poderia  impor

coercitivamente aos particulares. Assim, por meio da concessão de incentivos fiscais,

subvenções e outros mecanismos de fomento, o poder público busca convencer as

empresas  privadas  e,  no  caso,  as  pessoas  físicas a  se engajarem em ações  de

responsabilidade social,  realizando investimentos em educação,  assistência social,

meio ambiente e cultura, entre outras áreas.

Desse  modo,  respeitados  os  limites  constitucionais,  o  Estado  pode  e  deve

implementar, pela via legal, essa função social ativa, impondo às pessoas obrigações

positivas para além dos resultados úteis inerentes à própria atividade econômica.
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No que respeita à transferência de recursos públicos para o setor privado, o art. 26

da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que somente mediante lei específica

poderá haver destinação de recursos para atender  a pessoas físicas ou jurídicas,

havendo dotação orçamentária e compatibilidade com a LDO. Dessa forma, não é

suficiente a mera autorização por meio da Lei  do Orçamento Anual  ou de crédito

adicional.

É importante dizer que a concessão de incentivo deve pautar-se pelos princípios

constitucionais  da  administração  pública,  notadamente  os  da  impessoalidade,

publicidade e eficiência. Para tanto, é desejável que os resultados da transferência de

recursos  aos  particulares  sejam  mensurados  por  intermédio  de  indicadores

apropriados, garantindo-se a tais informações a maior transparência possível.

Por fim, para aperfeiçoar o texto apresentado, tornando a ementa mais condizente

com o conteúdo e sistematizando dispositivos, bem como para adicionar artigo que

viabilize  o  controle  dos  resultados  do  programa,  entendemos  ser  pertinente  a

apresentação do Substitutivo nº 1, nos termos que constam na Conclusão.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.826/2013 na forma do Substitutivo n° 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo financeiro às pessoas físicas que

desenvolvam projetos de negócio de base tecnológica no Estado.

A  Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  incentivo  financeiro  às

pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras, que desenvolvam projetos de negócio de

base tecnológica no Estado, observadas as disposições contidas nesta lei.

§  1º  -  O  incentivo  financeiro  será  concedido  por  meio  de  atividades  e  projetos

definidos no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - que atendam aos

objetivos estabelecidos nesta lei.

§ 2º - Para os efeitos desta lei, considera-se projeto de negócio de base tecnológica

aquele voltado para a constituição de empresa de base tecnológica -  EBT -,  nos

termos da Lei nº 17.348, de 17 de janeiro de 2008.
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Art. 2º - O incentivo financeiro de que trata esta lei tem como objetivos:

I - fomentar o empreendedorismo tecnológico no Estado;

II  -  estimular o desenvolvimento da inovação tecnológica no ambiente produtivo,

induzindo a cultura de inovação no Estado;

III - promover a agregação de valor na atividade econômica, por meio do fomento a

negócios de maior valor e conteúdo tecnológico; e

IV - apoiar a criação de EBTs no Estado.

Art. 3º - O Poder Executivo especificará em regulamento:

I - os critérios de aprovação dos projetos de que trata esta lei;

II  -  as  condições  para  o  credenciamento  das  pessoas  físicas,  nacionais  ou

estrangeiras, interessadas em receber o incentivo;

III - as condições operacionais para o pagamento do incentivo, bem como as formas

de controle e de fiscalização da utilização dos recursos pelo beneficiário; e

IV - a contrapartida mínima a ser oferecida pelo beneficiário do incentivo.

Art. 4º - Os registros das transferências de recursos efetuadas com base nesta lei,

bem  como  os  indicadores  dos  resultados  de  sua  aplicação,  serão  consolidados

anualmente no Portal da Transparência.

Art.  5º  -  A EBT  constituída  no  Estado  a  partir  do  desenvolvimento  de  projeto

incentivado na forma desta lei poderá receber apoio financeiro para a criação e o

desenvolvimento de produtos e processos inovadores, previsto na Lei nº 17.348, de

2008.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.

Sebastião Costa,  Presidente e relator -  Duilio de Castro -  Dalmo Ribeiro Silva -

Adalclever Lopes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.826/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 3.826/2013 “autoriza o

Poder  Executivo  a  conceder  incentivo  financeiro  às  pessoas  físicas,  nacionais  ou

estrangeiras,  para  os  fins  que  menciona”  e  foi  distribuído  às  Comissões  de
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Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A matéria foi examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem  agora  a  proposição  à  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  para

receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102,

VI, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a conceder

incentivo financeiro às pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras, que desenvolvam,

na forma estabelecida em regulamento, projetos de negócio de base tecnológica no

Estado. Esse incentivo financeiro visa a fomentar o empreendedorismo tecnológico,

estimular  o  desenvolvimento  da  inovação  tecnológica  no  ambiente  produtivo,

induzindo  a  cultura  de  inovação,  promover  a  agregação  de  valor  na  atividade

econômica, por meio do fomento a negócios de maior valor e conteúdo tecnológico, e

apoiar a criação de Empresas de Base Tecnológica - EBTs.

De acordo com a  justificação  do  projeto  de  lei  em  pauta,  o  incentivo  dar-se-á,

notadamente, por meio da Ação 4268 - Política de Incentivo e Inovação e Promoção

da Competitividade no Estado -, do Programa 202 - Estímulo ao Desenvolvimento

Produtivo e à Inovação, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-

2015. Esse incentivo, segundo o autor da proposição, viabilizará a implantação do

Startup  Minas,  iniciativa  que  pretende  apoiar  o  empreendedorismo  e  promover  a

transferência de conhecimentos e habilidades entre empreendedores locais e globais.

A Constituição Estadual  propugna,  em seu art.  211,  que o Estado promoverá e

incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas. Em

consonância  com  tais  preceitos  constitucionais,  foi  editada  a  Lei  nº  17.348,  de

17/1/2008, que dispõe sobre o incentivo à inovação tecnológica no Estado, a ter seu

alcance  complementado,  nessa  oportunidade,  pelo  contido  na  proposição

encaminhada à apreciação desta Casa Legislativa.

No Brasil, o empreendedorismo se popularizou a partir da década de 1990, sendo
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estimulado,  ainda  mais,  com  a  entrada  em  vigor  da  Lei  Geral  da  Pequena  e

Microempresa, em 2007, e da Lei do Microempreendedor Individual, em 2008.

Sob a coordenação do Instituto Brasileiro da Qualidade e Produtividade - IBQP - e

em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -

Sebrae -, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai -, o Serviço Social

da Indústria - Sesi - e a Universidade Federal do Paraná, o Projeto de Monitoramento

Global do Empreendedorismo - Projeto GEM/Brasil -, publicou no “site” Portal Brasil,

vinculado à Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República - Secom

-, o relatório executivo referente ao ano de 2010 por meio do qual demonstra que nos

cinco anos anteriores foram registrados no Brasil,  em média, anualmente, mais de

600 mil  novos negócios  e  1,5 milhão de novos microempreendedores  individuais.

Esses números demonstram que o empreendedorismo está consolidado e crescendo

no País, com destaque para o empreendedorismo tecnológico e a Empresa de Base

Tecnológica - EBT -, assim considerada a empresa de qualquer porte ou setor que

tenha  na  inovação  tecnológica  os  fundamentos  de  sua  estratégia  competitiva,

conforme define a Financiadora de Estudos e Projetos - Finep -,  empresa pública

vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Dessa forma, somos plenamente favoráveis à proposição em análise quanto aos

objetivos  que  ela  pretende  alcançar  e  a  acatamos,  neste  parecer,  com  os

aperfeiçoamentos  promovidos  pelo  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão

precedente.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 1º  turno,  do Projeto de Lei  nº

3.826/2013 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.

Duarte Bechir, Presidente e relator - Zé Maia - Bosco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.826/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhada a esta Casa por intermédio da

Mensagem no 378/2013,  a  proposição em epígrafe  autoriza  o  Poder  Executivo  a
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conceder incentivo financeiro às pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras para os

fins que menciona.

Publicado  no  Diário  do  Legislativo  de  7/3/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  e  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Em  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.

Em análise de mérito, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia opinou pela

aprovação do projeto de acordo com o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em tela pretende autorizar o Poder Executivo a conceder incentivo

financeiro  às  pessoas  físicas,  nacionais  ou  estrangeiras,  que  satisfizerem  os

requisitos estabelecidos em regulamento e que desenvolvam, no Estado, projetos de

negócio de base tecnológica - EBT - nos termos da Lei nº 17.348, de 17 de janeiro de

2008.

Segundo a mensagem que acompanha o projeto, essa medida está ancorada no

Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento  Integrado  -  PMDI  -  e  visa  fomentar  o

empreendedorismo  tecnológico,  gerando  empregos  de  qualidade  e  mantendo  e

atraindo talentos para o Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional  que  impeçam  a  tramitação  do  projeto.  No  entanto,  apresentou  o

Substitutivo nº 1,  com vistas a adequar  o projeto à técnica legislativa, tornando a

ementa  mais  condizente  com  o  conteúdo  do  projeto  e  sistematizando  seus

dispositivos.

Destaque-se  ainda  que  a  Comissão  acrescentou  um  artigo  para  determinar  a

divulgação  dos  recursos  destinados  à  subvenção  proposta  e  de  seus  resultados

finalísticos no Portal da Transparência, o que irá contribuir para o monitoramento da
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política.

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, em sua análise de mérito, opinou

pela aprovação do projeto na forma do substitutivo apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, ressaltando o crescimento do empreendedorismo no país, com

destaque para o empreendedorismo tecnológico e a Empresa de Base Tecnológica -

EBT.

Em relação ao aspecto orçamentário e financeiro, escopo desta Comissão, destaca-

se  que  a  subvenção  é  matéria  afeta  ao  direito  financeiro  e  configura-se  em

modalidade de intervenção do Estado no campo do domínio econômico por meio da

concessão de benefícios fiscais, subvenções, subsídios e outras medidas de natureza

positiva.

Cabe mencionar que, tendo em vista que as subvenções são classificadas como

despesas correntes, conforme o disposto no art. 12 da Lei Federal nº 4.320, de 1964,

sua concessão deverá atender aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF

-, em especial ao disposto no art. 26, segundo o qual a destinação de recursos para

atender  a  pessoas  físicas  ou  jurídicas  somente  poderá  ser  feita  mediante  lei

específica, devendo haver dotação orçamentária para tal e compatibilidade com a Lei

de Diretrizes Orçamentárias - LDO.

A mensagem que acompanha o projeto ressalta que o incentivo financeiro proposto

se dará por meio de  atividades e projetos  definidos  no  Plano Plurianual  de Ação

Governamental - PPAG - relacionados aos temas de empreendedorismo e inovação

tecnológica, além de atender aos pressupostos legais supracitados.

Ademais,  por  meio  do  Ofício  nº  9/2013  enviado  a  esta  Casa,  o  Escritório  de

Prioridades Estratégicas do Governo de Minas Gerais informa que a proposição em

tela  tem  estimativa  de  impacto  financeiro  de  R$  750.000,00  em  2013,  R$

6.750.000,00 em 2014 e R$ 5.000.000,00 para o exercício de 2015.

Isto posto, e tendo em vista que os dispêndios acima serão limitados ao montante

das dotações orçamentárias previstas nos projetos definidos no PPAG, verificamos

não  haver  realização  de  despesas  não  autorizadas  nas  respectivas  Leis

Orçamentárias.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.826/2013, em

1° turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 21 de março de 2013.

Duarte Bechir, Presidente - Zé Maia, relator - Adalclever Lopes (voto contrário) -

Bosco - Dalmo Ribeiro Silva - Célio Moreira.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE MARÇO DE 2013

ATAS

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

LEGISLATURA EM 21/3/2013

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

José  Henrique  -  Dilzon  Melo  -  Adalclever  Lopes  -  Anselmo  José  Domingos  -

Bonifácio Mourão - Bosco - Cabo Júlio - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Gilberto

Abramo -  Glaycon Franco -  Hélio  Gomes -  Inácio Franco -  João Leite -  Leonídio

Bouças - Liza Prado - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Rogério Correia -

Rômulo  Veneroso -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza Cruz -  Sebastião  Costa  -

Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a especial de logo mais, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 13ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/3/2013

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Leitura de mensagens -

Palavras  da  Sra.  Dalvineide  Almeida  Santos  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -

Apresentação musical - Palavras da Deputada Federal Margarida Salomão - Palavras

da Deputada Ana Maria Resende - Palavras da Deputada Liza Prado - Palavras da

Deputada Luzia Ferreira - Palavras da Deputada Maria Tereza Lara -  Palavras da

Deputada Rosângela Reis - Entrega de placas - Exibição de vídeo.
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Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

A locutora - Destina-se esta parte da reunião a comemorar do Dia Internacional da

Mulher.

Composição da Mesa

A locutora  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  as  Exmas.  Sras.  Deputada

Federal  Margarida  Salomão;  as Deputadas  Estaduais  Ana  Maria  Resende,  Liza

Prado, Luzia  Ferreira,  Maria  Tereza  Lara  e  Rosângela  Reis,  coautoras  do

requerimento  que  deu  origem  a  esta  homenagem;  Letícia  Moraes  Torres,

Subsecretária  de  Casa  Civil  da  Secretaria  de  Estado  de  Casa  Civil  e  Relações

Institucionais,  representando  a  Secretária,  Maria  Coeli  Simões  Pires;  Christiane

Neves Procópio Malard, Chefe de Gabinete da Defensoria Pública-Geral do Estado,

representando  a  Defensora  Pública-Geral,  Andréa  Abritta  Garzon  Tonet;  e  Eliana

Piola,  Coordenadora de  Políticas  Públicas para as  Mulheres  do Estado de Minas

Gerais.

Registro de Presença

A  locutora  -  Registramos  a  presença  da  Sra.  Sílvia  Helena  Rocha  Rabelo,

Secretária Municipal Adjunta de Direitos de Cidadania.

Execução do Hino Nacional

A locutora - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, interpretado pelo

Coral da Assembleia, sob a regência do maestro Guilherme Bragança, acompanhado

pelo pianista Antônio Carlos de Magalhães.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Leitura de Mensagens

A locutora - Registramos o recebimento de mensagens enviadas por autoridades.

Mensagem do Governador do Estado de Minas Gerais, Antonio Anastasia: “Hoje a

Assembleia Legislativa de Belo Horizonte realiza reunião especial em homenagem ao

Dia  Internacional  da  Mulher.  Impedido  de estar  presente,  venho registrar,  através

destas  palavras,  meus  cumprimentos  a  todas  as  mulheres  por  suas  conquistas

sociais,  políticas  e  econômicas ao longo dos  séculos,  bem como meu respeito  e

admiração. A criação de um dia internacional dedicado às mulheres surgiu no século

XX, dentro do contexto da Revolução Industrial e da Primeira Guerra Mundial, quando
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se deu início ao emprego da mão de obra feminina na indústria. As condições de

trabalho, insalubres e perigosas, eram motivo de constantes protestos.

O ano de 1975 foi designado pela ONU como o Ano Internacional da Mulher, e em

dezembro de 1977 o Dia Internacional da Mulher foi adotado pelas Nações Unidas.

Atualmente as mulheres se destacam no campo profissional e lutam diariamente para

se adequar à jornada de trabalho, aos cuidados com a casa e com a família. São

essas mulheres que ainda conseguem encontrar motivação para seguir  em outras

jornadas, voltadas à formação e à instrução. Segundo dados do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística - IBGE -, a frequência nas faculdades já é majoritariamente

feminina. Isso mostra uma tendência continuada - que já pode ser observada -, da

mulher  brasileira:  procurar  a  igualdade  de  direitos  e  oportunidades,  por  meio  da

educação e formação de mão de obra. Esse fato se reflete no mercado de trabalho,

em  que o  nível  de  ocupação  das  mulheres  apresentou um salto  considerável  na

última década. Atualmente a mulher brasileira busca na educação os esforços de

igualdade de direitos e de oportunidades, caminho certamente muito profícuo, porque

a educação representa esforços continuados e grandes conquistas”.

Registramos também mensagens do Senador Aécio Neves, do Deputado Federal

Marcos  Montes  e  da  Sra.  Dorothea  Werneck,  Secretária  de  Desenvolvimento

Econômico, enviadas às mulheres.

Palavras da Sra. Dalvineide Almeida Santos

Boa tarde ao Plenário, à Mesa, ao Presidente e às mulheres, grandes mulheres. O

que seria dos homens sem nós, mulheres? Mulheres de Minas, mulheres do Brasil e

mulheres de todo o mundo. Hoje estou aqui para falar do nosso grupo e para falar de

mim, da minha pessoa, da minha história.  A minha história não é diferente da de

outras mulheres que existem por aí.

Inicialmente, gostaria de falar da minha codependência. Tenho um filho que está em

tratamento. Há 11 anos faço parte de um grupo de apoio à família e digo a você,

mulher: perto de você há alguém, uma mulher que precisa de ajuda. Indique a ela um

grupo de família, um grupo de mães, um grupo de mulheres, para que ela possa ter

um ombro para chorar ou um ouvido para ser ouvida. Nós, mulheres, estamos aqui

para compartilhar com você a nossa história.
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Há 11 anos, descobri a dependência química de meu filho. Ele iniciou o vício na

cocaína, depois passou para a maconha. Posteriormente, descobri que, aos 21 anos,

ele usava “crack”. Isso foi o pior, porque ele não queria se tratar, mas eu queria me

tratar. Descobri que nós, mães, famílias, somos codependentes. É também doente

quem  vive  em  volta  daquele  que  é  usuário  de  drogas.  Não  sabia  que  a

codependência  era  uma  doença  e  que  precisávamos  nos  cuidar.  Muitas  vezes

deixamos de fazer coisas dentro da nossa casa, fora do nosso lar, como passear com

a  nossa  família  e  ter  um  bom  convívio  com  os  outros  familiares,  por  causa  da

dependência  química  do  que  está  no  uso  e  abuso  das  drogas.  Isso  aconteceu

comigo. Tenho sete filhos e apenas um voltou para as drogas, para a pedra do mal,

do demônio. Essa pedra mata e destrói, e o diabo veio para matar, roubar e destruir,

portanto, é a própria pedra do “crack”. Eles nos roubam. Como mãe, quero dizer-lhes

que procurem ajuda. Em sua casa pode não haver dependente químico, alguém em

uso e abuso das drogas, mas próximo de você há.

Nós, do Mães de Minas contra o Crack, começamos a nossa luta com uma simples

caminhada. Eu, o Pastor Wellington e mais alguns meninos com um caixão. Naquele

caixão não havia ninguém, mas ali  estava escrito: “O próximo pode ser seu filho”.

Muitas mães já perderam seus filhos; muitas esposas perderam seus maridos devido

ao tráfico e às drogas. Nós, do Mães de Minas contra o Crack, queremos ajudar.

Pedimos  a  ajuda de todos.  Não levantamos bandeiras  de políticos,  levantamos a

política da vida, a política contra o “crack”. Pedimos a ajuda e a cooperação de todos.

Estejam juntos conosco.

Há também um grupo de mulheres, que se uniram com o mesmo intuito de ajudar.

Vamos nos unir, porque uma andorinha só não faz verão. A força vem de dois, três.

Jesus mandou os discípulos de dois em dois. Então, como mulheres, vamos nos unir,

duas, três, quatro. Vamos formar um grupo e ficar juntas. Não vamos sentir ciúme

porque há vários grupos. Vamos nos unir. O reino não pode ser dividido. Nós somos

um reino de amigos,  de irmãos.  Temos de unir  forças  contra a pedra do “crack”.

Vamos tirar essa pedra do nosso caminho.

Nós, do Mães de Minas contra o Crack, vamos começar um grupo em Itabirito. Com

a honra e glória do Senhor, vamos começar também um grupo de família no Bairro
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Santa Terezinha. Queremos formar grupos em cada bairro, em cada região. Muitas

vezes  estamos no nosso bairro,  no  nosso mundinho e não sabemos de nada.  O

problema não é meu. Não queremos saber de nada. O problema é do Presidente da

Assembleia, do Deputado, do fulano, do sicrano ou do beltrano, e nunca é meu. O

problema é meu, sim. O problema é nosso, de todos nós. Então, vamos nos unir.

Vou exibir um vídeo, não sei se já está pronto, que fala do Mães de Minas contra o

Crack, do que temos feito e do muito ainda a fazer. Estamos caminhando a passos

curtos. Só temos um ano. Somos bebês, mas temos feito muitas coisas. Temos uma

filha, Karen. Essa menina chegou até nós usando “crack”. Ela ficou grávida, estava

perdendo a filha para o Conselho Tutelar, viu o folheto no bairro, do Mães de Minas

contra o Crack, e disse: “É ali que eu vou”. E foi. Há um ano está conosco. Hoje ela

está linda, porque foi escolhida, como cada um de nós somos escolhidos. Amém!

Amém! Amém! Todos acreditamos em Deus. Para a honra e glória do Senhor.

Desde  já  agradeço  ao  Credeq,  que  nos  tem  apoiado,  e  às  mulheres  que  nos

convidaram e nos deram esta oportunidade. Neste momento, gostaria de fazer uma

homenagem a vocês, a nós, mulheres. (- Lê:)

“A você mulher, mãe, esposa, companheira, guerreira, lutadora, batalhadora. Mulher

engenheira, pedreira, faxineira, americana, mexicana. Mulher brasileira. Não importa

a sua raça, sua crença, sua cor. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus. Ele

a fez perfeita, com emoções, e um coração cheio de amor. Não importa sua condição

social, 'status'. Somos mulheres que lutam por ideais, para ajudar a família. Mulheres

que  amam incondicionalmente.  Mulheres  que  trazem  beleza  e  luz  aos  dias  mais

difíceis, que dividem sua alma em duas para carregar tamanha sensibilidade e força,

que ganham o mundo com sua coragem, que trazem paixão no olhar. Mulher, jamais

esqueça de se cuidar. Temos que ser vaidosas, não basta somente pensar nos filhos,

marido, casa, família. Muitas nem saem de casa para se divertir, se relacionar, se

alegrar, por cuidar da mãe, da avó, dos filhos e até do cachorro. Há mulheres que

colocam empecilho para tudo. Tantas coisas fazem com que a mulher se esqueça de

si  própria.  Quantas  perdem  a  infância,  a  adolescência  e  a  juventude  por  algum

motivo. Até mesmo não se casam, se entregam a cuidar de pais, irmãos, sobrinhos.

Podemos fazer tudo isso sem esquecer que estamos vivas, apesar das lutas e dos
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obstáculos. Temos que nos cuidar, coisas básicas como ir ao médico periodicamente,

fazer as unhas, arrumar os cabelos. Mulher chora, ri, brinca, sonha, vence o cansaço

e tem amigos. Você, mulher, é virtuosa; você é como joia rara. Mulher virtuosa, quem

a achará? O seu valor excede ao de finas joias. A mulher fala com sabedoria, e a

instrução da bondade está na língua. Enganosa é a graça, e vã a formosura. Mas a

mulher que teme o Senhor será louvada. Tantas mulheres, beleza única, vivas, cheias

de mistérios e encantos! Mulheres que deveriam ser lembradas, amadas, admiradas

por todos, todos os dias. Deus as abençoe.”

- No decorrer de seu pronunciamento, procede-se à exibição de vídeo.

Palavras do Sr. Presidente

Cumprimento  a  Exma.  Deputada  Federal  Margarida  Salomão.  É  uma  enorme

alegria tê-la na Assembleia Legislativa, uma presença tão alegre e tão encantadora.

Quero saudar as Deputadas meninas Ana Maria Resende, Liza Prado, Luzia Ferreira,

Maria  Tereza  Lara  e  Rosângela  Reis.  Cumprimento  ainda  a  Exma.  Sra.  Letícia

Moraes Torres, Subsecretária de Casa Civil  e de Relações Institucionais; a Exma.

Sra.  Defensora  Pública  Christiane  Neves  Procópio  Malard;  a  Sra.  Eliane  Piola,

Coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres do Estado de Minas Gerais; e a

Sra. Francisca, esposa do nosso dileto amigo Deputado Jayro Lessa. Através dessa

figura sempre simpática e terna, quero abraçar carinhosamente todas as mulheres.

Gostaria de saudar aqui  o Pastor Wellington,  um obreiro do bem. Admiro muito o

trabalho  maravilhosos  que faz  em  Minas  Gerais.  Na sua  pessoa,  eu  me permito

abraçar  todos  os  que  aqui  se  encontram.  Quero  cumprimentar  aqui  os  queridos

amigos, os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Hely Tarqüínio, Jayro Lessa, Bosco,

Rogério Correia e Rômulo Viegas.

Hoje é um dia superespecial, pois estão sendo agraciadas, reverenciadas, essas

mulheres  extraordinárias,  a  se  iniciar  pela  Maria  Domingas,  Prefeita  Municipal  de

Formoso; a Sra. Maria José, Vice-Prefeita da minha querida terra natal de Sarzedo; a

Cel.  Cláudia Araújo Romualdo;  a Sra.  Márcia Martins,  Presidente do Conselho da

Mulher  Empreendedora  de Coronel  Fabriciano;  a Sra.  Dalvineide  Almeida Santos,

essa extraordinária mulher que falou com a voz do coração - conheço, de forma muito

próxima, o seu trabalho, que realmente tem um valor imensurável -; a Sra. Terezinha



1181
____________________________________________________________________________

Murta, voluntária das obras sociais do Município de Curral de Dentro; a Sra. Joana

d'arc Magalhães, representando a sua irmã Maria Cecília, “in memoriam”, fundadora

do Movimento Popular da Mulher; a Sra. Maria Elvira, Vice-Presidente da Associação

Comercial de Minas Gerais, representada por Patrícia Barbosa; a Sra. Márcia Souza

Lima, Gestora do Programa Mães de Minas; e a Sra. Ivone Siqueira Corrêa Leite.

Parabéns a todas vocês. Recebam o nosso abraço e o nosso reconhecimento.

As Deputadas meninas que aqui se encontram fizeram um longo discurso, mas vou

contrariá-las,  até  porque  vocês  já  me  conhecem.  Geralmente  dispenso  as

formalidades, sobretudo em um momento superespecial como este. Vejo ali que os

Deputados  adorariam  estar  aqui  fazendo parte  desta  Mesa.  Vejam  o  sorriso  dos

Deputados Adelmo Carneiro Leão e Hely Tarqüínio. Realmente é um ambiente muito

aconchegante  e  fraterno.  Oxalá,  se  pudéssemos  estar  celebrando  essa  data

superespecial todos os dias, em todos os momentos, em todos os instantes.

Já tive  oportunidade de relatar  a  presença dos  amigos Deputados,  mas digo  a

vocês,  permitam-me  assim  tratá-las,  que  fui  criado  em  um  ambiente,  Deputada

Margarida, privilegiado. Sou um felizardo na vida, porque em meu ambiente infantil

tive a felicidade, a bênção de conviver com duas mulheres extraordinárias, que foram

convocadas pela ventura da vida, com o superar das adversidades que sempre se

apresentam, e foram vencedoras. Uma já se foi, a outra ainda se encontra aqui, e

tenho a felicidade de desfrutar de suas lições magistrais. Uma, para mim, é a maior

educadora do Brasil, uma educadora universal: a saudosa Helena Antipoff. Tive uma

convivência  curta,  rápida  com ela,  ainda muito menino.  Mas falo que minha terra

natal, Ibirité, Sarzedo e Mário Campos, Maria José, teve a felicidade de absorver essa

mulher universal, que veio da Rússia, aterrissou em Ibirité na década de 1930, 1940,

foi pioneira na educação voltada para crianças excepcionais, para o meio rural. Ela

tinha um olhar visionário, um olhar diferenciado, enxergava anos-luz à nossa frente.

Na década de 1970, Helena Antipoff se despediu do nosso convívio. Ela contrariou

todas  as  projeções  de  comodidade,  de  acomodação,  foi  ousada,  destemida  e

realmente  desenhou  um  marco histórico  não  somente  na  vida  de  Ibirité,  mas  de

Minas e do Brasil. Tive a felicidade, de forma breve, de desfrutar esse seu saber, esse

seu amor ao próximo.
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A outra, Deputados Adelmo Carneiro Leão, Hely Tarqüínio, Rômulo Viegas e Bosco,

que  a  conhecem muito  bem,  é  minha  querida  mãe,  que teve o  privilégio  de  dar

sequência  a  esse trabalho  de amor,  de  abnegação de D.  Helena Antipoff.  Minha

querida mãe, queridas Deputadas - muitos aqui já conhecem a história dela -, ficou

órfã aos cinco anos de idade em Paracatu. Essa cidade, na década de 1930, era um

deserto, algo realmente difícil de descrever, mas o destino foi levando-a, conduzindo-

a. Aos 12, 13 anos, ela já lecionava para buscar o sustento, porque era criada pelas

tias. Aos 18 anos, depois de viajar de seis a sete dias na boleia de um caminhão,

chegou  a  Belo  Horizonte.  Depois  quis  o  destino  que  ela  fosse aprovada em um

concurso público e fosse para Ibirité conhecer D. Helena Antipoff, mulher missionária,

mulher abnegada. Até hoje, minha querida mãe, depois de tantos entraves, depois de

ter  criado  cinco  filhos,  depois  de  ter  passado  por  tantas  dificuldades,  de  ter

colecionado  títulos  universitários,  encontra  disposição  para  servir,  abraçando  a

educação como o mais belo instrumento de transformação da vida das pessoas.

É inspirado  permanentemente nesses  dois  belos  exemplos,  sagrados  para  meu

coração e para minha alma, que procuro abraçar a vida pública com simplicidade,

devoção, dedicação, reverenciando permanentemente as mulheres. Sem sombra de

dúvida, digo, com muito orgulho: a Assembleia de Minas desfruta de um belo conceito

junto às mineiras e aos mineiros por buscar uma trajetória cada dia mais progressiva,

ascendente, de reconhecimento e de carinho das mineiras e dos mineiros, em todas

as instâncias. Quando se fala em mulher, a Assembleia de Minas se faz cada dia

mais  altaneira,  responsável,  dedicada,  com  comissões  altamente  virtuosas  e

essenciais para o respeito e a oferta de oportunidades e ao mesmo tempo para a

preservação dos direitos das mulheres. De forma especial, quero destacar o papel

das queridas Deputadas.

Vejo  a  Sra.  Dalvineide  fazer  seu  relato  com  emoção,  com encantamento  claro,

Pastor Wellington, e quero aqui revisitar a história recente. Nosso abraço, o abraço da

sociedade, do Executivo Estadual, Municipal ou Federal, quando fizemos a primeira

caminhada  contra  o  uso  do  “crack”.  Hoje  de  manhã  fizemos  uma  reunião  para

promovermos a 2ª Marcha contra o Crack.

Instituímos, no ano passado, a Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack,
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muito bem conduzida pelo querido e dileto amigo Deputado Paulo Lamac. Agora, de

forma inédita, a Assembleia de Minas é a única a revelar um palco permanente de

discussão, de busca de soluções - a Comissão Permanente de Prevenção e Combate

ao Uso do Crack e Outras Drogas, também presidida brilhantemente pelo Deputado

Vanderlei  Miranda.  Para  que esse grande  malefício  da  sociedade contemporânea

possa ser enfrentado, superado, faz-se imprescindível termos tempo e intensidade,

pois é algo muito doloroso, muito difícil de ser enfrentado. Somente por meio desse

mutirão do bem e,  sobretudo,  com os atributos  e  com as  virtudes das mulheres,

haveremos de ter êxito.

Mulher é isto: algo sublime,  o que a natureza pode expressar de mais sublime;

sinônimo de carinho, de ternura, de afeição, de destemor, de coração, de disposição

de servir; uma missionária permanente do bem. A mulher carrega, no coração e na

alma, o que considero sagrado: a bondade. A bondade, senhoras e senhores, é filha

do  amor.  Quando  se  tem  o  amor,  consegue-se,  o  mais  rapidamente  possível,  a

obtenção daquilo que considero o mais essencial para todos nós: transformar a alma

dos homens, de todos os seres humanos. Acho que isso é o mais essencial para

todos  nós,  sobretudo  quando  vivenciamos,  como agora  na  Índia,  aquelas  cenas

horríveis, terríveis, tenebrosas de estupro de mulheres, de violência contra a mulher.

Temos de combater isso permanentemente.

Muito  mais  do  que  comissão,  do  que  o  nosso  trabalho,  do  que  as  ações  dos

Executivos,  acho  que  cada  um  de  nós  temos  de  redescobrir  os  nossos  valores,

constituir uma nova sociedade, buscar uma renovação espiritual, para que possamos,

de uma vez por todas, queridas Deputadas, banir essas situações, que, realmente,

entristecem o coração de cada um de nós.

Queremos,  desejamos,  sonhamos  edificar  uma  sociedade  fraterna,  humana,

solidária,  que dê oportunidade a todos. Esse é o nosso objetivo e é por isso que

estamos aqui. Mas, para que isso seja efetivado, torna-se necessário, imperioso que

tenhamos respeito,  que tratemos as mulheres com dignidade,  com carinho e com

decência. Essa é a melhor maneira de ofertarmos ao nosso povo, à nossa gente, aos

nossos semelhantes dias melhores.

Portanto,  quero  aqui,  com  o  coração  cheio  de  alegria,  de  encantamento,
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parabenizar  todas vocês,  queridas mulheres,  queridas Deputadas, de forma muito

especial  as Deputadas meninas. É um orgulho para mim estar na Presidência da

Assembleia,  Cel.  Cláudia  Romualdo,  exemplo  de  luta,  de  garra,  de  bravura,  de

dedicação.  É  um  orgulho  para  mim  exercer  a  Presidência  da  Assembleia  -  aqui

cheguei menino, com vinte e poucos anos - e, como empregado dos mineiros, ter a

felicidade de contar, ao meu lado - para me ajudar, para ajudar vocês, às mulheres,

aos mais pobres, a Minas, com o talento, a fé, a perseverança, o denodo, a galhardia,

a  generosidade  -,  com  o  amor  dessas  mulheres,  que  realmente  encantam  não

somente o meu coração, mas o de todos os Deputados e, com certeza absoluta, de

todos os mineiros e de todas as mineiras.

Se a Assembleia está melhor,  Deputada Margarida, se a Assembleia se elevou,

Deputada amiga Eliana, certamente isso se faz por obra delas, pela sensibilidade,

pela vontade de servir, pela garra, pelo desprendimento, por esse amor. É com esse

amor que estamos transformando a vida dos mineiros e haveremos de transformar

muito mais a vida de todos os brasileiros.

Então, fica, conforme disse, uma fala. Uma fala muito menos de um Presidente da

Assembleia,  muito  mais  de  um  amigo,  de  um  filho  de  uma  professora,  de  uma

educadora, de um menino que conviveu com Helena Antipoff, de alguém que acredita

que vale a pena sonhar. Deixo, portanto, essas minhas palavras a todas as mulheres.

Mesmo  diante  de  tantas  dificuldades,  vale  a  pena.  Vamos  com  coragem,  com

disposição, com entusiasmo, com encantamento, com o espírito generoso de Madre

Tereza  de Calcutá,  com o espírito  visionário  de  D.  Helena Antipoff.  Dessa forma,

vamos transformar a alma das pessoas e construir, sim, de verdade, uma sociedade

melhor para todos. Para que seja melhor para todos, ela tem de agasalhar, com muito

respeito, com muita decência, os direitos de cada um de vocês, dando-lhes, a cada

uma,  oportunidades.  As  mulheres  estão  muito  mais  participativas,  cada  dia  mais

ativas e participantes.

Como diz o nosso amigo D. Walmor, é importante que todos possamos expressar,

do nosso coração, o reconhecimento e a admiração à vocação e à missão da mulher,

cada  vez  mais  protagonista  na  construção  de  uma  sociedade  melhor,  de  uma

sociedade boa, fecundada pela fé. É isso o que desejo de verdade a todos vocês; é
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isso o que certamente deseja o nosso querido amigo Deputado Bonifácio Mourão,

que acaba de chegar. Portanto, mãos à obra por um mundo melhor, mais respeitador

e mais fraterno,  e certamente essa inspiração haverá de contar permanentemente

com o amor de vocês, queridas mulheres.

Um beijo no coração e que Deus abençoe vocês. De forma especial, um beijo para

as queridas mulheres de Sarzedo, minha querida terra, onde se deram a labuta e a

peleja do meu querido avô e do meu saudoso pai e que faz parte dessa minha singela

história  de  vida.  Um  abraço!  Que  Deus  abençoe  vocês.  Um  viva  para  todas  as

mulheres e para as Deputadas de Minas, que aqui se encontram, fazendo brilhar a

Casa de vocês.

Apresentação Musical

A  locutora  -  Neste  momento,  convidamos  os  presentes  a  ouvir  o  Coral  da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que, sob a regência do maestro

Guilherme  Bragança,  acompanhado  pelo  pianista  Antônio  Carlos  de  Magalhães,

apresentará a canção “O Caderno”, de Toquinho e Mutinho.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras da Deputada Federal Margarida Salomão

Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro; Sras. Deputadas Liza Prado, Maria Tereza

Lara, Luzia Ferreira, Ana Maria Resende, Rosângela Reis; Srs. Deputados presentes;

mulheres que aqui hoje se reúnem para receber esta homenagem, aquelas que são

nominadas  na  homenagem  e  as  outras  que  de  todo  modo  a  merecem,  porque

cumprem um papel muito importante na sociedade brasileira; enfim, mulheres cujo

reconhecimento é hoje objeto da nossa atenção e da nossa luta. Ouvimos uma fala

tão  emocionante,  tão  tocante,  da  Dalvineide,  que  deu  seu  testemunho,  um

testemunho exemplar e inspirador para todas nós que travamos a luta na sociedade

brasileira pela saúde e pela felicidade.

Quero homenagear o orador que me antecedeu, o nosso Presidente Dinis Pinheiro,

que,  inspirado possivelmente por esses belos exemplos das mulheres formadoras

que ele  mencionou,  também prestou-lhes uma homenagem,  neste  dia,  com tanto

calor e sinceridade. Agradeço muito à Deputada Maria Tereza Lara, que insistiu para

que eu viesse aqui hoje, e, de alguma forma, estando aqui, represento a bancada
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federal,  que também  quer  estar  presente  neste  dia  em que  a  Assembleia  presta

homenagem às mulheres e dá testemunho na luta contra o “crack”. A vida tem que

vencer. Essa é uma luta muito importante para todos em Minas Gerais.

Vim aqui mesmo para, com o meu testemunho e a minha presença, homenagear a

Assembleia  e  reconhecer  a  importante  cerimônia  e  atividades  que  aqui  se

desenvolvem.  Mas,  como vocês  mesmo esperam,  afinal  de  contas  vocês  é  que

pagam para  que eu faça  isso,  tenho  que  votar  em Brasília,  porque esse  é  meu

serviço. Então, terei que sair daqui correndo para chegar a Confins, que certamente é

uma abreviatura de confins do Judas, porque é muito longe, para estar em Brasília à

noite, a fim de participar da sessão de votação. Eu nem queria usar a palavra, mas

instada  pelas  nossas  Deputadas  e  pela  gentileza  do  Presidente,  Deputado  Dinis

Pinheiro,  deixo  a vocês a minha saudação,  o meu abraço.  Nós, mulheres,  todas,

especialmente  aquelas  que  têm  a  responsabilidade  da  representação  política,

estamos  na  luta  contra  o  “crack”,  pela  saúde,  pela  vida,  pela  felicidade.  Muito

obrigada pela atenção.

Palavras da Deputada Ana Maria Resende

Boa  tarde  a  todas  e  a  todos.  Meus  cumprimentos  aos  telespectadores  da  TV

Assembleia que nos  acompanham nesta  tarde.  Colegas  Liza,  Luzia,  Rosângela e

Tereza, que comigo compõem e representam 52% da população mineira, o nosso

carinho. Nossos colegas Deputados estão a nos dizer que a mulher é importante não

apenas  no  lar,  mas  também  têm  um  papel  importante  na  construção  de  uma

sociedade mais humana, mais fraterna, uma sociedade onde os valores da paz sejam

cultivados. Nossos convidados, nossas homenageadas, é uma alegria tê-los aqui na

nossa Casa, na Casa do povo. Terezinha e Nena, minhas queridas homenageadas,

vindas do Norte de Minas, quero saudá-las com carinho, com amor, porque quanto

mais difícil é a vida na cidade e na região, mais difícil torna-se também para a mulher,

mais  difícil  é  para  a  mulher  se  sobressair.  E  às  Mães  de Minas contra  o  Crack,

queremos  dizer  que  vocês  têm,  nessas  cinco  Deputadas,  parceiras  verdadeiras,

parceiras que querem, com vocês, fazer a diferença e defender nosso jovem, nossa

sociedade.

A ameaça do “crack” está em muitos lugares onde a escola e a família não estão. A
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oferta, a cooptação dos nossos jovens é feita na porta da escola, mas também na

praça do bairro, na quadra ou no campo onde jogam bola e nas baladas dos finais de

semana. Por isso a escola e a família precisam andar juntas. A escola precisa se

preocupar  menos  com o  academicismo e  mais  com  a  formação humana  de  seu

aluno. Aí, refiro-me não apenas ao “crack” e a outras drogas, mas também à violência

no trânsito,  à  violência  doméstica,  à preservação do meio ambiente,  entre  outros

assuntos. Precisamos da escola para, juntos, construirmos uma sociedade mais feliz.

Pensar,  discutir,  posicionar-se  no  mundo,  amar,  construir,  tudo  isso  faz  parte  da

juventude que se prepara para ser útil a si e ao mundo.

No entanto, com o “crack”, assim como ocorre com as outras drogas, não dá para

ter vida social nem trabalhar, estudar, namorar. Em pouquíssimo tempo, o usuário não

quer  outra  coisa  além  de  fumar  a  próxima  pedra.  Namorada,  namorado,  família,

amigos,  escola,  trabalho,  tudo  isso  se  perde  na  fumaça  de  milhares  de  pedras

queimadas.  É a  transformação inevitável  e  rápida  do  ser  humano em verdadeiro

zumbi. Por isso, para todos aqui e os pais e as mães que nos assistem, quero falar

por meio de um pequeno poema. (- Lê:)

“Amanhã, amanhã pode ser tarde / Ontem?... Ontem já faz muito tempo! / Amanhã

pode ser muito tarde / Para você dizer que ama, / Para você dizer que perdoa, / Para

você dizer que desculpa,/ Para você dizer que quer tentar de novo... / Amanhã pode

ser muito tarde /Para você pedir perdão / Para você dizer: / Desculpe-me, o erro foi

meu! / O seu amor, amanhã, pode não ser mais útil; / O seu perdão, amanhã, pode já

não ser preciso; / A sua volta, amanhã, pode já não ser mais esperada; / A sua carta,

amanhã, pode já não ser mais lida; / O seu carinho, amanhã, pode já não ser mais

necessário; / O seu abraço, amanhã, pode já não encontrar outros braços; / Porque

amanhã pode ser muito tarde./ Por isso não deixe para amanhã:/ O seu sorriso, / O

seu abraço,  /  O seu carinho,  /  O seu trabalho,  /  O seu sonho,  /  A sua ajuda...  /

Lembre-se, mamãe e papai: / Amanhã, pode ser tarde demais!”.

Hoje, na Assembleia, comemoramos também o Dia Internacional da Mulher. Mulher

que muitas vezes se omite e se retrai, não usa a sua energia e determinação para

alcançar o que Deus propôs para todos: parceria e felicidade. Por isso quero terminar

a minha fala contando para todas vocês uma pequena história.
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Um dia um produtor rural foi à floresta e encontrou um filhote de águia perdido. Na

verdade,  pegou  essa  águia,  levou-a  para  casa  e  passou  a  criá-la  no  galinheiro

juntamente com suas galinhas. Com elas, ela comia a ração e o milho, foi crescendo

e aprendendo o ser e o comportar delas. Até que um dia um naturalista apareceu na

sua fazenda e, olhando o seu quintal, disse: “Mas essa ave não é uma galinha, e sim

uma águia”. Ele respondeu: “Realmente, meu senhor, essa é uma águia, mas a criei

como galinha, e como tal agora é galinha e não mais águia”. O naturalista contestou

dizendo: “Vou mostrar-lhe como essa águia voa. Ela tem o coração de águia. Ela

voará nas alturas como uma grande águia”. Então ele pegou essa águia e lhe disse:

“Você é uma águia. Você é do céu e não da terra. Abra as suas asas e voe para o

alto!”.

Mas a águia, acostumada a ficar de cabeça baixa como as galinhas, não voou, e o

dono disse: “Não falei que esta águia se transformou em galinha? Foi assim que a

criei”. O naturalista disse: “Não se importe, não se preocupe, porque amanhã bem

cedo vamos levar esta águia para o alto da montanha, no pico da serra, e assim

verão que esta águia, que possui o coração de águia, vai voar rumo ao infinito”. Assim

foi feito. Chegando ao cume da montanha, o naturalista pegou a ave firmemente com

a face e olhos voltados para o sol.  A águia, que se comportava como galinha, ao

sentir a força e a energia do sol, abriu suas asas e voou rumo ao infinito.

Assim somos nós, mulheres que fomos criadas sob a subserviência, para termos a

cabeça baixa ao recebermos ordens e informações. Mas somos águias e sabemos

voar, temos asas grandes e fortes. Precisamos informar, precisamos fazer com que

as outras mulheres entendam que podemos voar com nossas asas, que podemos

fazer diferente, principalmente aqui nesta Casa, onde há cinco mulheres no total de

77 Deputados. É pouco. Precisamos mostrar à mulher que podemos fazer diferente,

somos capazes tanto quanto os homens. Além da mesma capacidade do homem,

temos um coração diferente.

Nesta Casa, eu e as minhas colegas Deputadas elegemos como bandeira primeira,

bandeira  mais  forte  do  nosso  trabalho,  a  mulher  e  nossa  família.  Vale  a  pena

aumentarmos o número de mulheres e acreditarmos nelas, vale a pena que cada um

que está aqui, cada um que nos assiste pela TV Assembleia saiba e informe às outras
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mulheres que somos águias, voamos alto rumo ao infinito, ao amor e à construção de

uma sociedade muito mais digna e humana para todos. Para vocês o meu abraço e

carinho, e até a próxima.

Palavras da Deputada Liza Prado

Boa tarde a todos e a todas. Sr. Presidente, é um prazer compartilhar desta Mesa

nesta  tarde.  Minhas  queridas  amigas  Deputadas  Luzia,  Rosângela,  Ana  e  Maria

Tereza, com as quais tenho orgulho de compartilhar os trabalhos em prol de uma

sociedade melhor,  todos os dias,  nesta Casa;  minha querida Eliana Piola,  mulher

incansável, amiga defensora dos direitos das mulheres, em cuja pessoa cumprimento

todas  as  demais  autoridades  que  compõem  a  Mesa;  queridas  amigas

homenageadas, mulheres que nos têm dado tanto orgulho e por essa razão merecem

ser homenageadas por esta Casa neste mês, boa tarde.

Temos muito a comemorar.  Avançamos bastante.  Mas é importante ter  um mês

para  homenagear  as  mulheres  a  fim  de  não  perdermos  o  foco.  Nós,  mulheres,

avançamos, mas apenas começamos. Ainda ficamos estarrecidas porque mulheres

são violentadas todos os dias, porque há estupro coletivo, porque a mulher ainda

ganha menos que o homem, porque, a todo momento, a cada minuto, há uma mulher

sendo espancada e uma criança sendo assediada. É preciso ter dias como este para

que  possamos  mostrar  que  as  mulheres  têm  empunhado  bandeiras  com  grande

clamor social, como o Mães de Minas contra o Crack.

A bancada feminina escolheu homenagear as mulheres que conseguem, por meio

de sua dor e de seu sofrimento, lutar para que tenhamos uma sociedade mineira sem

drogas. Os filhos estão nas ruas, as mães estão desesperadas e não sabem o que

fazer, porque o sistema de saúde e a rede de atendimento do Brasil estão apenas se

organizando. Essas mulheres conseguem empunhar bandeiras para que possam ser

mais  fortes  e  ainda  ajudar  toda  a  comunidade.  As  mulheres  têm  empunhado

bandeiras de clamor social, como minhas amigas aqui presentes, as Caminhantes da

Estrada  Real,  que  se  preocupam  com  o  meio  ambiente  e  fazem  um  trabalho

maravilhoso com o próximo.

Homenageadas  que  aqui  estão  de  todas  nós  mulheres  desta  Casa,  é  preciso

perceber  que  hoje  há  uma  mulher  no  Comando  da  polícia.  Nas  ruas  de  Belo
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Horizonte, as mulheres policiais da Capital estão avançando, mas ainda não estamos

no poder. A participação política das mulheres ainda é pequena, somos apenas cinco

Deputadas na Assembleia.  As mulheres são mais  da metade da população deste

país, mas ainda há cidades, como, por exemplo, Uberlândia, que tem mais de 700 mil

habitantes e 480 mil eleitores, que nunca tiveram uma mulher Prefeita. Sou a primeira

mulher  da  cidade  e  da  região  que  é  Deputada.  Percebemos  que  o  número  de

Vereadoras  aumentou  bastante,  mas  às  vezes  as  mulheres  só  conseguem  se

candidatar no Município porque têm de ficar próximas à família. Quando elas têm de

se deslocar para Brasília ou para Belo Horizonte, ainda enfrentam dificuldades para

entrar no poder. Apesar de tudo, há mulheres como a Maria Elvira, que sempre lutou.

Ela é uma mulher dinâmica, é empresária e Presidenta do PSB Mulher, foi Deputada

Estadual e Federal e a vida inteira lutou para que as mulheres tivessem seu espaço.

Hoje  gostaria  de  fazer  uma homenagem  à  minha amiga  Maria  Cecília,  que  foi

historiadora, uma mineira que escreveu o seu nome no movimento estudantil na luta

contra a ditadura e pela anistia e na fundação do Movimento Popular da Mulher em

Belo Horizonte desde 1983. A partir daí, esteve muito presente na luta pelos direitos

da  mulher.  Maria  Cecília  Magalhães  Gomes,  do  Fórum  das  Mulheres  de  Belo

Horizonte, faleceu em setembro de 2012. Fica aqui o meu carinho à minha amiga

Cecília, uma mulher generosa, de alma enorme, e que passou a vida inteira lutando

para  que  as  mulheres  mais  pobres  pudessem  ter  renda,  emprego  e  voz.  A

independência  da mulher  começa pelo  bolso.  Ela  precisa  se  profissionalizar  para

reforçar sua autoestima. Fica aqui a homenagem desta Casa à Maria Cecília e a sua

família,  porque  realmente  ela  foi  uma mulher  que  escreveu  a  sua história  e  nos

orgulhou  com sua presença,  com aquele  olhar  infantil,  aquele  coração  enorme e

aquela grande generosidade. Ela foi uma mulher firme nos propósitos de defender a

luta feminista. Mas ainda temos de lutar, porque mulheres sofrem estupros coletivos.

Nesses dias fiquei absurdamente horrorizada, pensei que fosse uma piada ou uma

brincadeira  de  mau  gosto,  quando  soube  que  o  governo  da  Bahia,  no  concurso

público para admissão de Delegadas, Escrivãs e policiais civis, exigiu atestado de

virgindade. A candidata que possui o hímen íntegro está dispensada de entregar os

exames que constam no item 11.12, 21, inciso VI, e coisa e tal. Ainda era preciso
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apresentar o carimbo, CRM do médico e assinatura, caso não quisesse passar por

exames ginecológicos e participar de um concurso público. Desde quando problemas

ginecológicos  dirão  que  a  candidata  está  inapta  para  exercer  a  profissão  de

Delegada? Por acaso serão exigidos os exames dos homens também? É lógico que

fiz uma nota de repúdio encaminhada ao governo da Bahia, porque em pleno século

XXI pede-se para apresentar atestado de virgindade em concurso público.

Minhas amigas e meus amigos, é preciso que Deus lhes dê muita força, a cada

uma de vocês, a cada uma das minhas amigas Deputadas, a você, Eliana, que tem

feito um trabalho brilhante. Eliana Piola, conseguimos que as cidades acima de 50 mil

habitantes pudessem ter sua delegacia de mulheres. Eu sei que ainda é muito pouco,

mas todas vão ter  sua delegacia.  Conseguimos também as tornozeleiras  para  os

homens que abusam das mulheres e as espancam. E que isso possa se expandir

para todo Estado de Minas Gerais, porque a mulher denuncia, mas em seguida é

assassinada.  É  preciso  ter  um  mecanismo  que  apite  quando  o  agressor  está

passando perto, para que a mulher  tenha um mínimo de segurança.  Ela terá um

aparelho, e ele, outro. É preciso que os movimentos sociais, movimentos feministas e

associações exijam que todas as delegacias tenham esse instrumento, para que as

prisões não fiquem abarrotadas, mas as mulheres tenham um mínimo de segurança.

Portanto, meninas, ainda temos muito para fazer, temos muito que lutar. Mas hoje é

um dia especial.  Quero parabenizar todas vocês que estão sendo homenageadas,

sejam donas  de casa,  empresárias,  médicas.  Deputado Elismar  Prado,  Deputado

Dinis Pinheiro e Deputado Hely Tarqüínio, queridas amigas Deputadas, fico orgulhosa

de  poder  compartilhar  esta  tribuna  e  nela  lutar  para  que  possamos  ter  todos  os

instrumentos e políticas necessários para que as mulheres tenham sua emancipação.

Sobre o tema política social e econômica, que possamos ter uma reforma política que

realmente dê espaço para fazermos grandes mudanças neste país. Portanto, contem

com minha voz, minha força e meu empenho. Esta palavra, esta oportunidade de

usar  a  tribuna  da  Assembleia  de  Minas  Gerais  é  muito  importante  para  sermos

exemplo,  espelho  e  voz  de  mulheres  que  não  têm  espaço  para  falar  de  suas

dificuldades,  sofrimentos  e  necessidades,  mas  que  nesta  Casa  e  em  várias

Comissões  realmente  encontram  amparo.  A  Assembleia  de  Minas  trabalha  de



1192
____________________________________________________________________________

verdade. Fico orgulhosa de poder compartilhar este momento neste dia com vocês e

de dizer:  sigam em frente,  nós  apenas  começamos a buscar  um mundo em que

homens e mulheres  vivam lado a  lado,  respeitando um ao outro,  e  que a  nossa

dignidade seja respeitada em todo minuto, em todo momento. Muito obrigada.

Palavras da Deputada Luzia Ferreira

Boa tarde a todos os que nos dão a honra de sua presença. Na pessoa do nosso

Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  e  do  nosso  Vice-Presidente,  Deputado  Hely

Tarqüínio, e na pessoa da Eliana Piola, que está nos prestigiando, cumprimento toda

a Mesa, minhas amigas e companheiras Deputadas. Permitam-me dar  um abraço

carinhoso  à  delegação  do  Grupo  Amigos,  que  veio  em  grande  número.  Muito

obrigada. É um grupo muito bacana de convivência e de apoio à melhor idade. Estou

vendo o Deputado Elismar Prado, e nessa luta ter apoio dos nossos companheiros é

sempre  muito  importante.  Permitam-me  agradecer  e  destacar  a  presença  da

Delegada Ana Maria, que teve atuação muito importante no caso do goleiro Bruno,

que foi recentemente julgado e condenado pelo assassinato de sua companheira. A

Delegada está fazendo história na Polícia Civil, mostrando sua determinação e seu

valor.

O dia 8 de março foi instituído no ano de 1911, em um Congresso Internacional de

Mulheres Socialistas. Esse dia foi um símbolo da luta das mulheres e, como tal, até

hoje é comemorado mundialmente. Ele nasceu de um embrião, de uma organização

internacional de mulheres, como um símbolo da luta por direitos e igualdade. Tudo

começou há 100 anos, ou um pouco mais, 102 anos. Naquela época, as mulheres

não votavam, não tinham o direito de votar nem de serem votadas. Elas tinham uma

presença  insignificante  no  mercado  de  trabalho  e  não  estudavam.  O  espaço  da

escola era basicamente destinado aos homens. A mulher que tinha alguma chance

apenas sabia ler e escrever. Além disso, não tinha presença no espaço público.

Em 1919 uma advogada recorreu à Justiça para ter o direito de concorrer a um

concurso público, porque era vedado à mulher participar de concurso para ingressar

na administração pública. Ou seja, essa era a realidade das mulheres. Nosso espaço

era o da casa e do lar, aliás, não tínhamos voz nesse espaço também. O que se

destinava à mulher era casar, ter filhos, muitos filhos. Fazer a reprodução da espécie
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era basicamente a nossa função.

O mundo mudou nestes 102 anos. Tivemos duas guerras mundiais e várias outras.

O mundo se dividiu no século XX em dois blocos: comunista e capitalista. Vivemos

praticamente o século XX com o dilema de optar entre essas duas polaridades do

mundo. Assistimos, portanto, a isso. Um dos blocos ruiu: o comunista. Ele cresceu, se

fortaleceu, mas ruiu no final do século XX. Nosso mundo também mudou, e isso foi

fruto da determinação de mulheres do mundo todo,  de diferentes ideologias.  Mas

sempre unidas por serem mulheres, lutando por seus direitos, para um mundo em

que  pudessem  ser  respeitadas  e  consideradas  cidadãs,  sem  falar  que  eram  de

segunda categoria.

No Brasil, 1932 foi um marco importante, porque conquistamos o direito de votar e

de  ser  votadas.  Na Constituinte  de  1988,  conquistamos  a  igualdade  na lei.  Pela

Constituição  somos  cidadãs  plenas  e  não  sofremos  discriminação.  Conseguimos

também o direito, em massa, de ir para o mercado de trabalho, e conquistamos quase

50% dele.  Invadimos  os  bancos  escolares  e,  em  qualquer  nível,  somos  maioria.

Somos mais escolarizadas e estudamos mais. Hoje somos respeitadas e estamos

presentes em todas as profissões. Se cada uma de vocês pensar, se lembrará de

uma mulher dirigindo, participando, e participando bem.

Uma das minhas homenageadas é a Cel. Cláudia Romualdo. Ela é um exemplo da

quebra  de  paradigmas.  Essa  é  a  primeira  vez  em  que  uma  mulher  assume  o

Comando do policiamento da Capital, dirigindo 5.600 policiais. Ela conquistou isso por

mérito, em um ambiente que sempre foi extremamente masculino e hierarquizado,

como é o  da  polícia,  e  em  uma área extremamente  estratégica,  a  da  segurança

pública. Ela está quebrando paradigmas. Cito isso porque hoje é comum a mulher

quebrar paradigmas de atuação. Escolhi as minhas homenageadas em duas áreas

extremamente importantes, até mesmo para nós e para a sociedade: a saúde e a

segurança pública.

A Marta de Sousa Lima, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Saúde,

também é gestora do Mães de Minas, que é um programa extremamente relevante e

revelador para nós mulheres. Na Constituinte, Marta, nós, do grupo Lobby do Batom,

lutamos muito.  O resultado disso está na Constituição.  A maternidade tem de ser
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considerada uma função social. Ela não é um problema das mulheres, da mãe, uma

responsabilidade da mulher e que tenha de ser punida. Há 40, 50 anos, as mulheres

casadas,  com  filhos,  não  conseguiam  entrar  no  mercado  de  trabalho.  Eles  as

consideravam potencialmente problemáticas,  pois  faltariam muito ao trabalho para

levar o filho ao médico, acompanhá-lo na escola e, caso o filho ficasse doente, teriam

de cuidar dele. Portanto, temos esses exemplos de que a mulher casada e com filho

ficava ausente do mercado de trabalho, por ser mãe. Então, era a sociedade punindo

a mulher por exercer talvez a mais genuína função de gerar, o poder de dar à luz.

Então,  quero aqui citar  um caso emblemático que atingiu a nossa Secretária de

Planejamento,  Renata  Vilhena.  Ela  era  estudante,  casada  e  foi  estagiária  da

Associação Comercial de Minas. Isso aconteceu há pouco tempo, no início da década

de 80. A Associação Comercial tinha uma norma de que mulher casada não podia

trabalhar lá. Ela foi contratada como estagiária, mas só depois descobriram que ela

era casada. Então, ficaram com o dilema de demitir a Renata Vilhena. E ela, com a

ação das mulheres empresárias que já começavam a se organizar -  entre elas a

Maria Elvira, a quem se referiu a Liza - levantaram o movimento para a Associação

Comercial mudar a regra de que mulher casada não podia trabalhar lá. Repito, isso

aconteceu outro dia, em 1982 ou 1983. Isso nos mostra que temos de valorizar a

maternidade como sendo também uma função social. Aí, uma das minhas escolhidas.

Quero valorizar o projeto que está em andamento, que reconhece não apenas essa

função mas também dá dignidade à mãe e à criança para diminuirmos a mortalidade

materno-infantil, porque essa é uma morte evitável. É importante que a mulher que

deseja ser mãe receba toda a acolhida e atenção para que cumpra seu papel com

tranquilidade e segurança.

Companheiras,  o  mundo  mudou;  nós  também  mudamos;  a  sociedade  já  nos

incorporou e nos aceitou, mas, neste dia, continuamos aqui reunidas para lembrar,

reverenciar  as  mulheres  que,  com  suas  ações,  também  estão  ajudando  a  criar

paradigmas  e  novos  conceitos.  Mudar  conceitos  é  algo  que  acontece  muito

lentamente,  principalmente  os  relativos  ao  patriarcalismo,  ao  machismo  e  à

discriminação que ainda acontece. Reafirmo que hoje somos quase 50% da força de

trabalho - e, podem escrever, seremos maioria dentro de 15 anos por causa da nossa
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escolarização.  Mas,  infelizmente,  continuamos  a  ganhar  menos  e  somos  menos

valorizadas na ocupação dos postos de chefia. Já na política, é um vexame. Somos

10%.  Esse  é  um  problema  do  País,  e  não  nosso.  É  um  problema  da  nossa

democracia que precisa contar com o apoio dos nossos valorosos companheiros, dos

partidos  políticos,  da  sociedade,  para  que  possamos  ter  um  poder  mais

compartilhado.  Nenhuma  democracia  pode  se  dizer  plena,  legitimamente

representante de todos, se não tiver o compartilhamento do olhar, da presença, da

experiência de 50% que compõem a população.

Vamos  continuar  lutando  para  que  esses  conceitos  que  ainda  nos  dificultam  o

exercício da nossa caminhada possam ser eliminados.  Uma mudança significativa

acontecerá no dia em que tivermos a presença de mulheres com mais decisão nos

espaços  políticos,  nas  Câmaras  de  Vereadores,  nas  Assembleias,  no  Congresso

Nacional,  nas  Prefeituras,  enfim,  nas  presidências  dos  partidos  políticos,  para

mudarmos essa ainda vergonhosa situação da mulher, como esse índice de violência

que  envergonha  a  todas.  Um  beijo  a  todas.  Parabéns  a  vocês  que  fizeram  e

continuam fazendo a diferença.

Palavras da Deputada Maria Tereza Lara

Boa  tarde  a  todos.  Sr.  Presidente,  permita-me  hoje  quebrar  o  protocolo  e

cumprimentar primeiramente a bancada feminina. Somos apenas 5 Deputadas entre

77  parlamentares.  Vejam  que  a  nossa  responsabilidade  é  muito  grande.

Representamos  52%  da  população  de  Minas.  Cumprimento  as  minhas  grandes

colegas Ana Maria,  Liza Prado, Luzia Ferreira e Rosângela Reis.  Essa é só uma

maneira de dizer que, de fato, estamos presentes. Ao lado, está o nosso Presidente

Dinis  Pinheiro,  a  quem  cumprimento.  A  nossa  bancada  solicitou  que  não  seja

realizada reunião especial nesta Casa sem a presença de pelo menos uma mulher na

Mesa. Às vezes, há 15 ilustres autoridades e nenhuma mulher. Essa reivindicação foi

atendida prontamente. Ficamos atentas porque, de fato, isso é simbólico, mas é uma

forma  de  dizer  que  estamos  aqui.  Deputado  Hely  Tarqüínio,  na  sua  pessoa,

cumprimento todos os Deputados que aqui estão e os que estiveram. A Eliana Piola

estava ali  rindo enquanto eu dizia isso,  mas a sua responsabilidade é grande na

Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres do Estado de Minas Gerais.
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Na  sua  pessoa,  cumprimento  todas  as  representantes  do  governo  estadual.

Cumprimento ainda o Dr. Gilberto, Presidente da OAB de Betim, os advogados e as

advogadas aqui presentes - estamos homenageando a OAB. Depois, falaremos sobre

isso. Agradecemos à Deputada Federal Margarida Salomão, que limpou toda a sua

agenda para estar aqui conosco. Ela teve de voltar a Brasília. Temos apenas duas

representantes mineiras na bancada federal: a Margarida e a Jô, que foi Deputada

Estadual.  Elas  representam  todo  o  nosso  Estado  na  Câmara  dos  Deputados,

sobretudo as mulheres. Cumprimento ainda todas as funcionárias e assessoras desta

Casa, competentes e dedicadas - não poderia deixar de mencioná-las; a Marcinha,

nossa  amiga  e  diretora  do  Consórcio  Mulheres  das  Gerais;  a  Ofélia,  líder  do

movimento de igualdade racial; a Conceição, da área da saúde; o Clube de Mães de

Sarzedo; o Vereador Zu, de Sarzedo; todas as autoridades, todas as mulheres, todas

as homenageadas.

Março  é  mês  de  celebrar  as  conquistas  da  mulher  em  nossa  sociedade,  mas

sobretudo de refletir sobre os seus direitos. Neste ano, dedicamos mais uma vez esta

data a todas as mulheres, mas principalmente àquelas que lutam para tirar os seus

filhos  do  mundo  das  drogas,  esse  câncer  social  que  está  assolando  a  nossa

sociedade. A educação precisa também ser uma das nossas maiores armas, para

que crianças, jovens e adultos não entrem nesse mundo. Temos sempre de lembrar

isso. Vivemos num mundo de rápidas mudanças sociais, econômicas e tecnológicas

que proporcionam grandes facilidades,  comunicação em tempo real,  mas também

num mundo de grandes mazelas, como o “crack”, que é uma violência aos jovens, às

famílias, especialmente às mulheres, aquelas que mais sofrem com o envolvimento

de seus filhos, de sua família com a droga.

Felizmente, pela primeira vez,  temos no Brasil  uma Presidenta que conhece as

necessidades deste país. Em 2011, a Dilma lançou o programa Crack, É Possível

Vencer,  com o objetivo de encontrar alternativas. Não há uma solução mágica.  É

preciso integração entre as três esferas do poder e da sociedade civil nessa luta e

nessa guerra. É isso o que muitos estão fazendo. E é preciso fazer cada vez mais.

Temos de apoiar o investimento de 100% dos “royalties” do petróleo na educação.

Essa é uma forma de evitar o “crack”, o tráfico. Precisamos de mais educação, e
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educação de qualidade, valorização dos profissionais da área.

Quero lembrar que aos Municípios cabe a prevenção. Tive uma experiência muito

interessante em Betim, onde resido. A Prefeita Maria do Carmo, mulher, minha irmã,

investiu na escola de tempo integral.  São 12 mil  alunos beneficiados pelo projeto

denominado Escola da Gente, que trabalha com a prevenção ao “crack”. Os jovens e

as crianças têm direito à assistência permanente, para que os pais possam trabalhar.

Creio, sim, que o “crack” pode ser derrotado com ações de cuidado, prevenção e

repressão nessa unidade. Ninguém sozinho vai vencer essa guerra. Por isso hoje a

Assembleia  de  Minas  homenageia  esse  exemplo  de  perseverança  e  êxito,  o

movimento Mães de Minas contra o Crack, coordenado por Dalvineide Almeida,  a

quem parabenizo pelo trabalho. Ela falou sobre sua fé e espiritualidade. Sem dúvida,

a experiência de Deus dá sentido à vida e é uma condição necessária para vencer o

“crack”. Se a criança e o jovem têm sentido em sua vida, se são amados, realmente

não irão para o caminho das drogas.

Também  gostaria  de  lembrar,  Maria  José,  que  o  nosso  PT  votou  no  quarto

congresso a paridade de gênero, garantindo que 50% dos espaços partidários sejam

ocupados por mulheres. Então, escolhi você, minha companheira de partido, a nossa

Vice-Prefeita de Sarzedo, por ser uma mulher guerreira, mulher de luta, que desde a

infância  participa  de  ações  sociais.  Você  foi  Diretora,  Vice-Diretora,  professora,

Vereadora e hoje, como Vice-Prefeita, também continua seu trabalho organizando as

mulheres através de políticas públicas.

Outra conquista importante para as mulheres - aliás, gostaria de mencionar agora

Betim  -  foi  a  criação  da  OAB  Mulher,  há  20  anos.  E,  na  ocasião,  estamos

homenageando a Dra. Ivone de Siqueira Correia Leite, uma das primeiras mulheres

de Betim a ter o registro da OAB, órgão que tem sido muito importante para nós no

País inteiro para consolidar a nossa democracia.

Por fim, falemos de esperança neste dia. Termino com frases do Papa Francisco

quando era ainda Cardeal da Arquidiocese de Buenos Aires: “Não nos conformemos

em ler notícias de jornal ou ver televisão”; “Um coração cristão nunca está de férias:

sempre está aberto ao serviço onde há necessidade, porque sabe que onde há uma

necessidade há um direito”.
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Parabéns, mulheres, pelo nosso dia. Que o nosso Deus, cujo filho veio ao mundo

nascido  de  uma  mulher,  Maria,  abençoe  a  nossa  luta  e  consigamos  construir  a

democracia  de  gênero  em  nossa  sociedade,  onde  mulheres  e  homens  são

companheiros  e  constroem  juntos  uma sociedade  justa  e  fraterna.  Não  há  outro

caminho. Que possamos superar todas as divergências partidárias e que nos unamos

no objetivo comum que está sendo focalizado hoje: a luta contra esse grande câncer

social que é o “crack”. Na verdade, a luta é maior ainda. Que as mulheres realmente

tenham seus direitos garantidos e que não haja violência. Que mulheres e homens

possam verdadeiramente ser felizes, afinal foi para isso que Deus nos criou: para

sermos felizes. Que não haja preconceito, mas vida abundante para todos e todas.

Um grande abraço. Muito obrigada.

Palavras da Deputada Rosângela Reis

Quero neste momento saudar o Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia

Legislativa; as nobres Deputadas da bancada feminina desta Casa: Luzia Ferreira,

Ana Maria Resende, Liza Prado e Maria Tereza Lara. Na pessoa da Sra. Eliana Piola,

cumprimento toda a Mesa e também as mulheres homenageadas aqui presentes e

participantes  deste  evento.  Saudação especial  a  todas  as  mineiras  e  a  todos  os

homens que estão aqui participando, os Deputados Jayro Lessa e Elismar Prado e

também os que nos acompanham pela TV Assembleia.

É  uma  alegria  imensa  poder  participar  como  Deputada,  mãe  e  pessoa  deste

momento  especial  que  homenageia  as  mulheres  mineiras  e  que  faz  o  marco na

história da nossa querida Minas Gerais. Sabemos que é um momento de reflexão, de

homenagens, de grandes lutas que foram travadas por todas as mulheres ao longo

dos  anos.  A ONU  decretou  o  Dia  Internacional  das  Mulheres  em  razão  de  um

momento trágico, quando 129 mulheres morreram queimadas em uma fábrica porque

reivindicavam menor  jornada de trabalho,  creches para suas  crianças e melhores

salários.  Com  o  passar  do  tempo,  as  mulheres  foram  obrigadas  a  manter  suas

famílias  por  causa  de uma luta.  Elas  precisavam buscar  trabalho,  mais  espaços,

formas de sustento porque seus maridos, seus companheiros iam para a guerra.

Essa história nos lembra também, neste momento, que não podemos parar. Aqui

vejo que o foco, o tema da homenagem foi feliz - escolhemos junto com a bancada
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feminina, com a equipe técnica desta Casa: a mulher no combate ao “crack”. Isso a

Assembleia  Legislativa  vem  abraçando,  Presidente.  Foi  instituída  a  comissão

especial,  foram  feitas  várias  audiências  públicas  em  diversas  cidades  de  Minas

Gerais  e  também  houve  um  consolidado  para  buscar  políticas  públicas  junto  ao

Estado, que é um relato importante para que seja incluído no Orçamento investimento

para combater esse mal que nos assola,  que não escolhe classe social,  está em

todas as classes: A, B, C e D. O “crack” está entrando nas casas e acabando com as

famílias, está desestruturando as famílias. Como mulheres, não podemos deixar isso

de lado.

Vejo que a mulher já alcançou vários espaços. No mercado de trabalho hoje há

mulheres empresárias; há mulheres na segurança pública, como a Cláudia, no maior

escalão  da  Polícia  Militar;  há  mulheres  Presidentas  da  República,  Secretárias  de

Estado, Ministras. Isso nos enche de orgulho. Mas precisamos travar as lutas e dar

continuação a elas por melhores políticas públicas.

A mulher, enquanto partícipe de conselhos, de sindicatos, de movimentos sociais,

pode contribuir  muito para melhorar a vida das pessoas, para cuidarmos mais de

nossos filhos. É por esses filhos que hoje as mães nos procuram como ponte e como

ajuda, como apoio, pedindo que os encaminhemos a uma casa de recuperação para

que eles tenham tratamento. Esse tratamento é direito deles, é política pública de

Estado, sim, de governos, é política para os governos investirem em recursos.

Quero destacar que o governo de Minas está disponibilizando mil vagas para as

instituições  que  tratam  da  recuperação  de  dependentes  químicos.  Isso  será

fundamental, será importante para dar esses encaminhamentos a pessoas que não

podem pagar um salário por mês para a instituição custear seu tratamento. Então,

faço  esse  destaque  de  as  mulheres  lutarem  por  políticas  públicas.  Considero,

Presidente Hely Tarqüínio, ser uma luta política e social que temos de travar pela

saúde das pessoas.

Temos de investir e trabalhar pela prevenção, que é importante. Não podemos nos

esquecer da prevenção nas escolas públicas, nos movimentos sociais e nas igrejas.

Precisamos nos unir  contra esse grande mal em que a sociedade está envolta,  a

violência, como foi dito aqui. Todos estamos sujeitos a sermos violentados também
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nas nossas casas. Não adiantam grades nem revólver, armas. A repressão não é o

caminho. Temos de trabalhar a prevenção e o apoio a essas pessoas. A prevenção é,

realmente, importante.

Destaco,  entre  minhas  homenageadas  do  Vale  do  Aço  aqui  presentes,  a  Sra.

Márcia  Miranda,  Presidente  do  Conselho  da  Mulher  de  Coronel  Fabriciano,  da

associação  comercial.  Veio  com  a  delegação  das  componentes  do  Conselho.

Agradeço a presença de todas. Ela é empresária da Clínica Reabilitar, Presidente do

Conselho da Mulher Empreendedora, que tem realizado diversas ações importantes,

das quais destaco: a realização do casamento comunitário de Coronel  Fabriciano,

que permitiu a casais de baixa renda que não vivem em união estável a oportunidade

de legalizar  o casamento;  doação de leite,  mel e alimentos a entidades carentes;

arrecadação  de  brinquedos  para  doação  a  instituições  da  cidade;  realização  de

eventos educativos que abordam temas como alimentação de baixo custo, cursos

profissionalizantes  e  de  artesanato  gratuitos  em  parceria  com  entidades  como o

Sebrae.

Destaco também a Sra. Fátima Salles, empresária do setor óptico de Ipatinga e

administradora  de  empresas,  Diretora  da  Associação  Comercial,  Industrial,

Agropecuária  e  de  Prestação  de  Serviços  de  Ipatinga  -  Aciapi  -  e  fundadora  do

Conselho da Mulher Empreendedora de Ipatinga, criado em 2005. Atualmente, é Vice-

Presidenta do Conselho. Está cotada entre os favoritos para presidir a Associação

Comercial de Ipatinga na eleição de maio. Assim, seria a primeira mulher no cargo em

47  anos  da  entidade.  Trouxe  outras  20  mulheres  para  participar  diretamente  da

entidade.  Segundo  Fátima  Salles,  as  mulheres  são  empreendedoras  natas,

competentes e atentas a detalhes. Abriu a primeira loja do Ponto Óptico no Bairro

Veneza II.

Então,  essas  mulheres  são  exemplo  de  trabalho,  de  empreendedorismo,  de

participação na sociedade. Vejo, Fátima, que você está colocando o seu nome nessa

disputa não para ir para o poder, mas, sim, com a missão de ser mulher, de estar

competindo e buscando esse espaço para as mulheres do Estado de Minas Gerais.

Assim, nosso muito obrigada. Que mais mulheres participem com coragem, com

afinco,  com  vontade,  que  é  o  que  nos  estimula  para  que  possamos  melhorar  a
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qualidade de vida das pessoas. Esse é o motivo de estarmos nesses espaços. Que

façamos mais por nossa sociedade. Que Deus nos abençoe. Parabéns a todas as

mulheres mineiras e um grande abraço.

Entrega de Placas

A locutora  -  Neste  momento,  a  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  fará  a

entrega de placas comemorativas a mulheres que prestaram relevante contribuição à

sociedade mineira, com os seguintes dizeres: “Toda mulher são muitas. Porque, na

essência, cada uma guarda múltiplos anseios e habilidades, tem razão e emoção na

medida certa e é capaz de doar-se infinitamente. Ao render esta justa homenagem, a

Assembleia Legislativa busca reconhecer essa diversidade tão própria das mulheres,

que impulsiona e beneficia toda a sociedade”.

O Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro, entregará placa à

Sra. Dalvineide Almeida Santos, coordenadora do movimento Mães de Minas contra o

Crack.

Convidamos a Deputada Ana Maria Resende para fazer a entrega das placas às

homenageadas  Sra.  Terezinha Murta  Malaquias,  voluntária  das  obras  sociais,  em

especial  ao  idoso,  do  Município  de  Curral  de  Dentro,  e  Sra.  Maria  Domingas

Marchese, Prefeita Municipal de Formoso, representada por Gabriela Gonçalves.

Convidamos  a  Deputada  Liza  Prado  para  fazer  a  entrega  das  placas  ao

homenageado Sr. Luís Magalhães, representando Maria Cecília Magalhães Gomes

(“in memoriam”), fundadora do Movimento Popular da Mulher, e à Sra. Maria Elvira

Salles Ferreira, Vice-Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas -

ACMinas  -,  representada  por  Patrícia  Barbosa.  Convidamos  a  Sra.  Joana  d´Arc

Magalhães para ser homenageada.

Convidamos  a  Deputada  Luzia  Ferreira  para  fazer  a  entrega  das  placas  às

homenageadas Sra. Marta de Sousa Lima, gestora do Programa Mães de Minas, e

Cel.  Cláudia Araújo Romualdo,  Comandante  da  1ª  Região  da Polícia Militar  e do

Comando de Policiamento da Capital.

Convidamos a Deputada Maria Tereza Lara para fazer  a entrega das placas às

homenageadas  Sra.  Maria  José  do  Amaral  Maia,  Vice-Prefeita  do  Município  de

Sarzedo, e Ivone Siqueira Correia Leite, advogada.
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Convidamos  a  Deputada  Rosângela  Reis  para  fazer  a  entrega  das  placas  às

homenageadas Sra. Maria Rosa de Fátima Salles Fonseca, fundadora do Conselho

da Mulher Empreendedora de Ipatinga, e Márcia Martins Silva Miranda, Presidente do

Conselho da Mulher Empreendedora de Coronel Fabriciano.

- Procede-se à entrega das placas.

O Sr. Presidente - Vamos aproveitar e pedir à Margareth e às demais servidoras da

Casa que entreguem as flores aos rapazes também, pois certamente eles vão querer

presentear a mãe, a mulher ou a filha com essas lindas rosas. Por favor.

Exibição de Vídeo

A locutora -  Convidamos os presentes a assistir  a um vídeo produzido pela TV

Assembleia sobre o tema “mulher”.

- Procede-se à exibição do vídeo.

O Sr. Presidente - Vocês gostaram do evento, da solenidade, ficaram superfelizes?

Nós,  mais  ainda.  E  as  rosas?  Lindas?  Um  beijo  no  coração  de  todas  vocês.  A

presença  de  todos  foi  muito  carinhosa.  Que  possamos  continuar  caminhando  e

certamente, pela estrada da fé de Jesus, vamos juntos por uma sociedade melhor,

que respeite as nossas queridas mulheres. Deus abençoe, paz, saúde e parabéns.

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

DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/3/2013

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

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

Fase: Questão de ordem - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do

Deputado  Gilberto  Abramo;  aprovação;  verificação  de  votação;  inexistência  de

quórum  para  votação;  anulação  da  votação;  prejudicialidade  do  requerimento  -

Questão de ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de quórum

para  a  continuação  dos  trabalhos  -  Discussão,  em  turno  único,  do  Veto  Total  à

Proposição de Lei nº 21.425; discursos do Deputado João Leite, da Deputada Liza

Prado e do Deputado Gilberto Abramo; questão de ordem; discurso do Deputado

Gilberto Abramo; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Hely Tarqüínio - Dilzon Melo - Neider Moreira - Adalclever Lopes -

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

Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz -

Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

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

Ângelo - Elismar Prado - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon

Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair

Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -  Leonardo Moreira -  Leonídio Bouças - Liza

Prado -  Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu -

Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Veneroso

- Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Hely Tarqüínio) - Às 9h9min, a lista de comparecimento

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

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

o Sr. 2º-Secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado Mário Henrique Caixa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Nos termos do edital de convocação,

a Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a discussão e

votação da matéria constante na pauta, uma vez que não há matéria a ser apreciada

na 1ª Fase.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, como hoje há jogo do Atlético Mineiro,

o Deputado Mário Henrique Caixa cansa a sua garganta lendo a ata, porque haverá
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muito gol para ele narrar. Da próxima vez, V. Exa. poderia nomear outro Deputado

para fazer uma leitura tão extensa.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo em que

solicita a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Veto Total à Proposição de

Lei  nº  21.425  seja  apreciado  em  terceiro  lugar.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado.

O Deputado Gilberto Abramo - Verificação, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à verificação de votação

pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que

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

em seguida, registrem seu voto. A Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados

que ocupem seus lugares e informa que terá computada a presença, para efeito de

quórum, o Deputado que permanecer em Plenário e não registrar o seu voto.

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

O Sr. Presidente - Votaram "sim" 17 Deputados. Votou "não" 1 Deputado. Somados

aos  5  Deputados em comissões e à  presença dos  Deputados Gilberto  Abramo e

Rogério Correia e desta Presidência, perfazem o total de 26 parlamentares presentes,

número insuficiente para votação, mas suficiente para a continuação dos trabalhos. A

Presidência  torna  a  votação  sem efeito  e  declara  prejudicado  o  requerimento  do

Deputado Gilberto Abramo.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito a recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada

dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Jayro Lessa) - (- Faz a chamada.)

O  Sr.  Presidente  -  Responderam  à  chamada  28  Deputados.  Portanto,  não  há

quórum para votação, mas há quórum para a continuação dos trabalhos.  Antes de

passar a palavra ao Deputado João Leite,  apesar de o Deputado Rogério Correia

estar  ausente,  registro  que,  no  §  4º  do  art.  249  do  Regimento  Interno,  consta:

“Existindo matéria a ser votada e não havendo quórum, o Presidente da Assembleia
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poderá aguardar que este se verifique, suspendendo a reunião por tempo prefixado”.

É possível ainda solicitar a recomposição de quórum. Foi isso que a Presidência fez.

O Deputado Rogério Correia entrou no Plenário - registrei a sua presença -,  saiu

novamente e depois veio ao microfone dizer que eu havia descumprido o Regimento

Interno. Estou agindo de acordo com o Regimento.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº

21.425,  que assegura ao aluno matriculado na rede pública estadual  de ensino o

direito  de  não  se  submeter  a  exame  de  avaliação  curricular  nas  situações  que

menciona. A Comissão Especial opina pela rejeição do veto. Em discussão, o veto.

Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite*  -  Muito  obrigado,  Sr.  Presidente.  Que bom V.  Exa.  ter

garantido a oportunidade de discutirmos. A intenção era encerrarmos a reunião, mas

V. Exa., como sempre, com muita sabedoria e firmeza, próprias da sua carreira como

parlamentar  nesta  Casa,  garantiu  a  continuação  dos  nossos  trabalhos.  Queria

parabenizá-lo e externar nossa admiração pelo seu trabalho, que tenho a honra de

compartilhar por cinco mandatos nesta Casa. O Deputado João Leite é pessoa amiga

e está sempre à disposição da população de Minas Gerais e desta Casa.

Sr.  Presidente,  Deputados  e  Deputadas,  o  Governador  vetou  integralmente  o

projeto  que assegura  ao aluno matriculado na rede pública  estadual  de  ensino o

direito  de  não  se  submeter  a  exame  de  avaliação  curricular  nas  situações  que

menciona. Essa é uma discussão importante. A Deputada Liza Prado é autora da

matéria. Além de apresentar essa proposta, a Deputada nos dá a oportunidade de

fazer  uma  análise  mais  profunda  da  questão.  Deputada  Liza  Prado,  é  muito

interessante V. Exa. tratar de questão muito presente no Brasil.

O Estado é laico, tem de estar distante das religiões? A proposta de V. Exa. trata

justamente disso. Como as crianças judias e adventistas adoram o Deus no sábado,

a  Deputada quis  garantir  a  essas crianças e a  esses  jovens  o  direito  de  não se

submeterem  nesse  dia,  que  lhes  é  impróprio,  aos  exames  da  rede  estadual  de

ensino. Dá-nos a oportunidade de pensarmos que, efetivamente, o Estado é laico,

mas as pessoas que nele estão são religiosas. Neste momento, estamos tendo uma



1206
____________________________________________________________________________

discussão muito grande a esse respeito. Não há jeito de retirar a religião do Estado,

porque as pessoas, os estudantes são religiosos.

Vi  com  muito  carinho  a  intenção  da  Deputada  Liza  Prado,  que  alcança  algo

fundamental  para  todos nós,  que está  além da nossa Constituição:  a  Declaração

Universal dos Direitos Humanos, de 10/12/48. Nessa data, o mundo, envergonhado

com  a  morte  de  6  milhões  de  judeus,  por  causa da  religião  deles,  uniu-se  para

escrever  uma  carta,  a  Declaração  Universal  dos  Direitos  Humanos,  que  trata

justamente disso. A Deputada está amparada em sua proposta nessa carta, subscrita

também pelo nosso país e por diversas nações. Terei a oportunidade de falar mais

sobre isso. Recentemente vimos a intenção do governo federal de retirar os símbolos

religiosos, como as Bíblias, das repartições públicas. Vejo que acima do nosso painel

há um crucifixo.

Teria de pedir aos bombeiros para trazer a escada Magirus e retirar aquele crucifixo.

Sempre me perguntei: quem colocou aquele crucifixo lá? Aquele crucifixo pertence a

quem? Pertence ao povo mineiro, à fé do povo mineiro, como as igrejas e as cidades

históricas de Minas. Já que estamos em terreno público, vamos derrubar as igrejas?

Vamos derrubar o Cristo Redentor, no Rio? Vamos retirar a Bíblia que está no Salão

Vermelho, dos Deputados, e eu nem sei quem é que a colocou lá? Ela pertence a

algum Deputado? Não, pertence à fé,  à religiosidade das pessoas. Ninguém pode

mexer com isso. O Estado não tem de se intrometer na fé das pessoas. Por isso, a

iniciativa da Deputada Liza Prado merece a atenção de todos nós.

Já falei  demais,  e  ela aguarda um aparte,  que irei  conceder  com muito  prazer.

Aproveito para parabenizar a Deputada Liza Prado por essa iniciativa tão louvável e

importante, pois resguarda o direito do aluno matriculado na rede pública estadual de

não se submeter a testes em determinados dias. Pois quem tem sua fé, naquele dia,

não faz provas, exames nem trabalha. É possível obrigar essa pessoa a trabalhar

nesse dia? A fazer exames nesse dia? O Estado não tem o direito de fazer isso.

Deputada Liza Prado, ouvirei a senhora, com todo o prazer.

A Deputada  Liza  Prado  (em  aparte)*  -  Deputado  João  Leite,  agradeço-lhe  as

palavras. Minha intenção foi justamente lutar para que a liberdade religiosa prevaleça

em nosso Estado. A Constituição Federal é clara, temos um Estado laico e liberdade
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de religião.

Estive pessoalmente com o Governador, porque houve um veto à proposição. Fui

conversar com o Governador, apresentei-lhe argumentos jurídicos e todos os outros

argumentos  necessários  para  que realmente  houvesse um parecer  para  derrubar

esse veto.  Fui  pedir  apoio ao Governador,  pedi-lhe licença para derrubarmos seu

veto. Deputado João Leite, expliquei ao Governador que a nossa Constituição é clara

quanto a isso.  Não estamos aqui,  de forma nenhuma, querendo fazer com que o

Estado fale que determinada religião é ou não correta. Ou que, simplesmente, uma

medida  administrativa  diga  que  a  partir  das  18  horas,  na  sexta-feira,  ocorra

determinada prova.  Se alguma religião,  não só a  adventista,  mas qualquer  outra,

como o senhor bem disse, resguardar esse horário, que se possa fazer a prova em

outro dia.

Deputado João Leite, na prática a Secretaria de Educação não marca provas às

sexta-feiras, tampouco aos sábados. Mas sabemos que é necessário haver liberdade

religiosa, pois hoje esta é uma decisão administrativa, não é uma lei, mas pode ser

que um próximo governo resolva que todas as provas do Estado sejam realizadas às

sexta-feiras. Então, é importante que a liberdade religiosa prevaleça. Ainda mais que

hoje, em qualquer escola, se pode fazer uma prova substitutiva. Se o aluno perde a

prova de sexta-feira, pode fazê-la na segunda-feira ou em outro dia. Isso também

ocorre  nas  escolas  particulares.  Na prática,  não vai  mexer  em nada no governo,

administrativamente. Isso não atrapalha a Secretaria de Educação, não há dificuldade

nenhuma para ela.

Apresentei  todos  os  argumentos  jurídicos.  Aqui  está  o  relatório,  mostrando que

entendemos esse esforço e, em razão da separação dos poderes, aqui está toda a

justificativa. Mostrei o que trazem os arts. 2º da nossa Constituição Federal e 6º, e o

Governador alegou que a proposição é ofensiva ao art. 90. Logo abaixo, mostrei a ele

que, juridicamente, é muito ao contrário: a proposição que fiz dispõe sobre o direito

fundamental da liberdade de consciência e de crença, baseada no art. 5º, incisos VI e

VIII da Constituição Federal, que diz que caberá à administração pública, por meio da

competência privativa do Chefe do Executivo Estadual, nos termos do citado art. 90,

disciplinar  a  forma  como  a  rede  pública  de  ensino  estadual  procederá  para  o
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cumprimento  do  mandado  constitucional,  efetivando  e  resguardando  esse  direito

fundamental de crença religiosa.

A diferença, Deputado João Leite, é clara entre o enfoque de resguardo do direito

fundamental dado pela proposição vetada e o enfoque dado pelo Chefe do Executivo

Estadual,  que confundiu tal  proteção. E não foi ele,  mas seus assessores,  com a

usurpação  de  competência,  não  lograda  uma  possível  intervenção  na  forma  da

administração pública. Portanto, na verdade, nada existe. E tanto é assim que, nas

próprias  razões  do  veto,  isso  ficou  bem  claro,  quando  alega  que  a  proposição

constitui  a imposição aos estabelecimentos da rede pública estadual de ensino de

buscar alternativas em dias e horários letivos regulares.

Temos  competência  para  disciplinar  essa  matéria,  com  o  que  o  Governador

concordou.  A  Casa  Civil  emitiu  um  parecer  anunciando  que,  se  o  projeto  se

conservasse  da  forma  como  estava,  não  havia  como  ser  favorável  a  ele.  Se

disséssemos  não  só  para  os  adventistas,  mas  também  para  todos  os  outros,

estaríamos trabalhando de uma forma universal, como prevê a Constituição. Então,

apresentamos uma emenda de acordo com aquilo que o governo propôs, e a matéria

agora conta com o seu apoio.

Deputado João Leite, trata-se de liberdade religiosa. Sei que as pessoas que têm

uma fé são discriminadas a todo momento, mas percebemos ser possível um Estado

laico  respeitar  a  crença  de  cada  um.  O que  aqui  fazemos  nada  mais  é  do  que

resguardar um direito fundamental. Podemos legislar naquilo que nos compete, o que

está claro na Constituição Federal.

Fizemos um relatório grande, buscando os aspectos jurídicos, materiais e outros

necessários. Agradeço-lhe, pois tenho a certeza de que o senhor atuará em nossa

defesa.  Peço  o  apoio  de  todos  os  evangélicos,  a  fim  de  que  as  pessoas  que

professam uma crença que guarda a sexta-feira possam ver esse dia preservado.

Assim garantimos esses direitos, deixando-os resguardados em legislação, para os

próximos governos.

O  Deputado  João  Leite*  -  Deputada  Liza  Prado,  além  de sua  intenção  ser  de

grande valor, V. Exa. nos dá a oportunidade de travar este debate.

Enquanto V. Exa. falava, eu recordava um pouco a história, que é marcada pela
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perseguição religiosa. Imaginar que o povo judeu foi escravo, no Egito, por 430 anos,

sem poder adorar a Deus - o Deus em que criam - , e debaixo da mão poderosa de

Faraó, que era o grande governante. Podemos imaginar o poder desse impedimento

da liberdade religiosa.

Depois,  chegamos  a  Roma,  onde  os  cristãos,  ao  proclamarem  sua  fé,  eram

impedidos de fazê-lo, numa Roma totalmente promíscua, em que os cristãos, com a

sua vida, começaram a mostrar uma nova maneira de ser. Acho interessante quando

dizem que os cristãos são conservadores, ultrapassados. Nós somos os modernos;

ultrapassados são aqueles que se alinhavam com Roma, com festas desregradas,

uma verdadeira confusão. E os cristãos deram sua vida pela fé.

Antes de conceder aparte ao Deputado Bosco,  que tanto entende essa matéria

relacionada  à  educação,  Presidente  que  foi  da  Comissão  de  Educação  desta

Assembleia, com tanto brilhantismo, queria saudar o meu líder, Carlinhos Navarro,

que ali se encontra. Chegue mais perto para que o vejamos, Carlos Navarro. Já está

tão  recuperado,  que  o convidamos  para  uma corrida  no  sábado.  Ele  veio  a  este

Plenário  para  a  nossa  segurança,  visto  que  comanda  a  base  do  governo  na

Assembleia Legislativa. Muito obrigado pela presença.

Ouço, com muito prazer, o Deputado Bosco.

O Deputado Bosco (em aparte)* - Agradeço ao amigo Deputado João Leite esta

oportunidade e, ao mesmo tempo, cumprimento-o pela coragem, pela hombridade de

subir  à tribuna para  defender  esse projeto,  que julgamos democrático e que vem

corrigir uma interpretação diferente da nossa Constituição.

Temos aqui, caro Deputado João Leite, a definição do Estado laico, que é aquele

que não possui uma religião oficial, mantendo-se neutro e imparcial no que se refere

aos temas religiosos.

Geralmente o Estado laico favorece, através de leis - e aí está a lei - e ações, a boa

convivência entre os credos religiosos, combatendo o preconceito e a discriminação

religiosa. A definição de Estado laico é muito clara, e nós, que estamos num país

onde existe uma grande diversidade de religiões, temos de proteger seus seguidores,

para que possam praticá-las de acordo com as particularidades de cada uma.

Quero dizer ao Deputado João Leite e à Deputada Liza Prado que, ainda no ano
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passado, como Presidente da Comissão de Educação, tive o privilégio de ser o relator

desse projeto, e o nosso parecer, obviamente baseado nas Constituições Federal e

Estadual, foi favorável à matéria. Quero manifestar, portanto, nosso voto, Liza Prado,

favorável à manutenção do projeto, contrariando a iniciativa do governo do Estado,

nosso parceiro, o grande Governador Anastasia, que, depois dessa conversa com a

parlamentar,  já  sinalizou  que  a  derrubada  do  veto  não  resultará  em  dificuldade

alguma para o Estado. Logo, meu voto será contra o veto. Parabéns, mais uma vez,

João Leite.

O Deputado João Leite* - Obrigado, Deputado Bosco. Parece-me que essa é até

uma matéria vencida, porque já existe o entendimento acerca da derrubada do veto.

Ouvirei, em seguida, o Deputado Vanderlei Miranda, porque é histórica nesta Casa a

sua defesa pela liberdade religiosa e por todos esses direitos tão fundamentais à

população de Minas Gerais e do Brasil.

Mas eu queria lembrar que temos de inserir com muita força nessa discussão o art.

18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que dispõe que toda mulher e

todo homem são livres para exercer a sua fé, a sua religião, coletivamente ou de

modo privado; enfim, para falar  da sua fé, converter  outros para a sua fé. Nossa

discussão, portanto, está amparada em preceitos legais, que devem ser garantidos

por todos nós.

Ouço, com muito prazer, o Deputado Vanderlei Miranda, que, tenho certeza, trará

brilho à discussão que realizamos nesta manhã.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte)* - Deputado João Leite, antes de mais

nada, quero parabenizá-lo por usar de forma tão inteligente o tempo regimental e, ao

mesmo tempo, parabenizar a Deputada Liza Prado, por ter se preocupado com um

segmento  religioso  que  devemos  respeitar  democraticamente.  Por  falar  em

democracia, é preciso lembrar que nós não vivemos numa teocracia, como ocorre em

alguns países. Nosso modelo é democrático, e democracia pressupõe, em primeiro

lugar, liberdade. Essa é uma palavra forte, que está garantida na nossa Constituição.

Quem nos assiste agora pode até se perguntar: por que os Deputados João Leite,

Vanderlei Miranda, Liza Prado, Bosco e outros estão discutindo uma questão religiosa

no Plenário da Assembleia? É exatamente porque a Constituição nos permite fazer o
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que estamos fazendo agora. A nossa Constituição, em seu art. 5º, § 8º, estabelece,

de forma textual, que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa

ou de convicção filosófica ou política. Ninguém!

Portanto,  a  nossa Constituição,  a nossa Carta  Magna nos garante  esse direito.

Como a Deputada Liza Prado disse, hoje, existe em todas as escolas um instrumento

que permite fazer uma prova substitutiva. Hoje, as escolas particulares cobram para

aplicar essa prova, mas tem-se o direito de fazê-lo. Já existe uma conquista por parte

desse segmento que quer resguardar o sábado, por exemplo, para não se prestar

vestibular no sábado. Já há a conquista de poder fazê-lo separadamente. Tudo isso

com base na Constituição. Embora às vezes não concordemos pessoalmente com o

que  determina  a  Constituição,  é  ela  que  nos  protege.  Darei  um  exemplo.  Nesta

semana,  a  Ministra  Carmem  Lúcia,  usando  da  Constituição,  deu  abrigo  à  ação

movida pelo Rio de Janeiro em relação aos “royalties”. Alguém pode pensar que uma

Ministra  do  Supremo,  mineira,  deu  abrigo  a  essa  medida  em  detrimento  dos

interesses de Minas. Os nossos interesses são muito importantes e, num primeiro

momento, eu a julguei de forma equivocada. Mas, ao ler os argumentos, cheguei à

conclusão de que a nossa Constituição é inquestionável.  Se ela diz que deve ser

assim é assim que deve ser. Portanto, não se trata aqui de uma discussão religiosa,

mas de uma discussão de direito consagrado na nossa Carta Maior.

Deputado João Leite, V. Exa. começou o seu discurso usando uma expressão que é

invocada em situações como essa: o Estado é laico. Realmente, o Estado é laico,

mas o povo brasileiro não é. E laico o Estado deve continuar. Nesta semana recebi

um “e-mail” referente a um evento que será realizado no Sul de Minas. Haverá algo

parecido com a canonização de uma pessoa que, para a Igreja Católica, tem grande

importância,  Nhá  Chica.  O  governo  está  fazendo  um  investimento  de

aproximadamente  R$5.000.000,00  na  infraestrutura  para  que  as  pessoas  possam

chegar ao evento: reforma do aeroporto, asfaltamento das estradas, etc. Então, uma

pessoa  me  mandou  um  “e-mail”  perguntando  se  isso  seria  possível,  porque  a

Constituição veda a parceira da União, dos Estados e dos Municípios com as igrejas.

Num  primeiro  momento,  achei  que  essa  pessoa  tinha  razão,  mas  ao  abrir  a

Constituição li o seguinte: “É vedado à União, aos Estados e aos Municípios fazerem



1212
____________________________________________________________________________

parceria com as igrejas”. Mas não para aí. A frase termina dizendo: “salvo em casos

de interesse público”. Ou seja, há uma abertura para que esse investimento seja feito

porque há interesse público,  ou  seja,  quem não quer  um aeroporto  melhor,  boas

estradas em sua região? É claro que todos querem. Então, a Constituição, que diz

que não pode, finaliza dizendo que é necessária essa intervenção.

Então vejo que essa diversidade de interpretações que a nossa Constituição nos dá

basicamente vai resumir-se em um único ponto: o nosso direito de expressar a nossa

fé. E, quando falamos em direito de expressar a nossa fé, é claro que não vamos

definir que fé será essa. Sabemos muito bem - e V. Exa. assim como eu, que somos

cristãos evangélicos - o que falamos quando nos referimos à profissão da nossa fé.

Aqui  está  garantida  a  todas  as  religiões  a  sua liberdade,  e  não  há por  que não

derrubarmos  de  fato  esse  veto,  uma  vez  que  já  existe  até  jurisprudência  nesse

sentido. São direitos adquiridos, garantidos por esse segmento que quer guardar o

sábado e não fazer outras atividades.

Sei que v. Exa. não tem nenhum problema em fazer qualquer atividade no sábado,

assim como eu também não tenho. O fato de entender que não preciso guardar o

sábado não me dá o direito de desrespeitar o princípio de fé que leva o outro a crer

que precisa guardá-lo. Se conseguirmos a derrubada do veto, espero que o segmento

que hoje defende a liberdade de guardar o sábado tenha uma vitória nesta Casa.

Parabéns à Deputada Liza Prado! Muito obrigado.

O Deputado João Leite* - Obrigado, Deputado Vanderlei Miranda. Sabia que V. Exa.

acrescentaria  muito  a  essa  discussão  que  fazemos  da  tribuna  da  Assembleia

Legislativa nesta manhã.

Queria  dizer,  Deputado  Vanderlei  Miranda,  que  não  é  fácil  garantir  liberdade

religiosa - e cada dia fica mais difícil. Enfrentei isso; quando era atleta, vivi isso. O

atleta,  na  alegria  da  vitória,  expressa  a  sua  fé  de  alguma  maneira.  Muitos  são

sambistas,  pagodeiros,  gostam de dançar,  levantar  uma bandeira  ou  fazer  outras

coisas. Eu queria expressar a alegria na minha fé em Jesus. Eu jogava com uma

camisa que tinha a inscrição “Cristo salva”,  mas a CBF me proibiu de usá-la.  Fui

proibido de jogar com a camisa que tinha aquela inscrição; o Atlético perderia pontos

se eu jogasse com essa camisa. E me lembro até hoje de que a inscrição era tão
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pequena que, quando a CBF me proibiu de usar a camisa, a imprensa de todo o

Brasil veio a Belo Horizonte me entrevistar. Lembro-me da pergunta de um repórter:

“E agora,  João  Leite,  que proibiram Jesus  na  sua camisa?”.  Eu falei:  “Da minha

camisa podem tirar Jesus, mas do meu coração não. Vou segui-lo para sempre”.

Essa é a fé das pessoas. Muitas vezes lhes tiram o sábado; até a sua vida podem

tirar, mas não conseguem tirar a sua fé; esta permanece. Há duas semanas o goleiro

do Botafogo cortou o seu cabelo e o estilizou com um peixe. O peixe representa o

cristianismo,  é  o  símbolo  dos  atletas  de  Cristo.  Já  houve  uma polêmica,  porque

querem proibir que ele use esse corte de cabelo. Vejam aonde estamos chegando. E

esses que falam essas coisas dizem que são progressistas e que os religiosos são

conservadores. Eles querem impedir as pessoas de se manifestarem, de terem a sua

fé, mas isso é impossível. O que vão conseguir é um monte de cadáveres, porque as

pessoas não abandonam a fé que possuem, continuam firmes nela. A Fifa proibiu os

jogadores de tirar a camisa do time e mostrar uma camiseta manifestando a própria

fé. Não é direito da Fifa, não é direito de ninguém retirar das pessoas a liberdade

religiosa. É importante dizer isso; é importante dizer que isso está consagrado. Isso é

acerto entre as nações para que não aconteça novamente o que aconteceu com os

judeus.

Recentemente foi publicado um livro que merece ser lido. A autora é a Dra. Neusa

Fernandes, historiadora que escreveu sobre os  300 anos de inquisição em Minas

Gerais. O livro é muito interessante porque mostra como os inquisidores descobriam

quem era cristão novo, quem tinha mudado o nome num batismo forçado em Portugal

e vindo para o Brasil.  Muitos deles  se instalaram em Minas Gerais,  em Barra do

Cuieté, local em que nasceu o Deputado José Henrique. Muitos judeus foram para lá,

e outros foram para o Serro Frio. Como é que descobriam que a pessoa era judia?

O  Sr.  Presidente  -  Deputado,  sou  natural  de  Abre-Campo  e  fui  criado  em

Conselheiro Pena, no Distrito do Cuieté Velho. Em 1752, o Governador da capitania

construiu uma estrada ligando Vila Rica ao Cuieté, no Vale do Rio Doce. O ouro foi

descoberto lá em 1693. Cuieté é uma das primeiras povoações do Rio Doce, depois

Ribeirão do Carmo e Vila Rica.

O Deputado João Leite* - Viram como provocamos o Deputado José Henrique, que
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nos deu uma aula de história? Então, ele não é de Barra do Cuieté, mas que se

banhou no Cuieté, se banhou, rio afluente do Rio Doce. O Deputado morou e viveu

no  Cuieté  Velho,  para  onde  muitos  judeus  e  cristãos  novos  foram  e  onde

permaneceram, assim como no Serro Frio.

Deputada Liza  Prado,  como é  que descobriam uma mulher  judia?  Em  primeiro

lugar, os inquisidores olhavam como ela varria a casa. A mulher judia varria o lixo

para dentro da casa, e não para o quintal, e o recolhia dentro de casa. Às sextas-

feiras, a mulher judia reunia a família à mesa, acendia uma vela e servia o jantar para

a família. Como dizemos em Minas Gerais, “era batata”: aqueles eram judeus mesmo.

Muitos foram presos, levados ao Rossio, em Lisboa, e queimados vivos. Esse livro é

interessante porque mostra a perseguição religiosa e a insatisfação.

Podemos  perceber,  Deputada  Liza  Prado,  Deputado  Bosco  e  Deputado  Mário

Henrique Caixa, como é que esses que se dizem progressistas são tão atrasados. A

inquisição já perseguia os religiosos.  O faraó, no Egito,  perseguiu os judeus e os

manteve  escravos  por  430  anos.  Nero,  Calígula,  os  imperadores  romanos  já

perseguiam os cristãos, não permitiam liberdade religiosa. Portanto, temos que ter

muito cuidado com aqueles que hoje se dizem progressistas. Eles querem retirar a

Bíblia das repartições públicas; querem retirar os símbolos religiosos. Muitas pessoas

carregam crucifixos, moedinhas, uma cruz no colar.  Imagino o dia em que criarão

uma seção nas repartições públicas dos perseguidores daqueles que têm símbolos

religiosos.  Como  temos  a  nossa  querida  taquigrafia  da  Assembleia  Legislativa,

sempre  anotando  tudo  que  falamos  e  transformando  em  documento,  nossa

taquigrafia tão importante,  a nossa área de comunicação,  os nossos jornalistas, a

nossa  assessoria,  a  polícia  da  Assembleia,  que  merece  todas  as  nossas

homenagens,  pois  controla  esta  Casa  sem  um  grito  e  sem  uma  arma,  teremos

também a seção daqueles que vigiarão a religião dos outros.

Se a pessoa estiver com uma bíblia, tomarão dela; se tiver um crucifixo no pescoço,

arrancarão; virá aqui a escada Magirus para tirar aquele crucifixo que está em cima

do painel do Plenário da Assembleia Legislativa; derrubarão o Cristo Redentor. Os

progressistas querem acabar com a religião, com a fé das pessoas; acreditam que o

Estado tem o direito de entrar dentro das pessoas e tirar-lhes a fé. Isso é impossível.
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O Estado perderá. Roma perdeu, assim como o Egito, que tinha tanto poder, a Pérsia,

a Babilônia. Roma, com seu poder, teve tudo destruído.

Deputado  Mário  Henrique  Caixa,  lembro-me  de  um  colega  jogador:  quando

chegamos a Roma para jogar e passamos pelo Coliseu, ele, impressionado com o

seu tamanho, disse: “Que obra estão fazendo aqui! Quando ficar pronta, ficará linda”.

Dizem que Roma é uma cidade eterna, mas vemos ali, na verdade, um monte de

cacos. O Coliseu, assim como outros monumentos, está se desmanchando. Mas ele

achou que era uma obra, uma construção que estava sendo erguida em Roma. Tudo

isso foi destruído, mas a fé das pessoas permaneceu, por isso merece, de nossa

parte, todo o reconhecimento.

E  ainda  bem,  pois  sabemos  como  se  dão  esses  vetos.  Muitos  técnicos  vão

procurando, nas prateleiras, algo para vetarem o projeto. Mas, Deputada Liza Prado,

conversando  com  o  Governador  Anastasia,  já  tivemos  sua  garantia  de  que  a

liberdade religiosa deve prosperar em Minas Gerais, assim como a fé das pessoas.

No nosso Estado, o Governador Anastasia, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de

Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública e a sociedade garantirão liberdade

religiosa,  pois  não  queremos  voltar  ao  tempo  da  inquisição,  não  queremos

inquisidores. Até entendemos o direito dos que não têm fé, mas não queremos a volta

da  inquisição  nem  do  holocausto.  Não  voltaremos  a  isso.  Em  outro  momento,

apareceram os nazistas, que provocaram a morte de milhões de judeus, devido à fé.

Era normal, naquele tempo, abaixarem as calças de um homem judeu para saberem

se era circuncidado. Se fosse, já ia para a câmara de gás, para a fogueira.

Portanto, os Deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a Deputada

Liza Prado, com sua sabedoria e conhecimento - os anos não são muitos, pois a

Deputada é muito jovem, mas representou tão bem o povo de Uberlândia na Câmara

Municipal daquela cidade e, agora, o povo de Minas Gerais na Assembleia Legislativa

-, saberão o momento correto para votarem esse veto por um número importante de

48 votos  favoráveis,  já  que houve a sinalização importante para  mantermos esse

projeto em Minas Gerais.

É muito interessante, Deputada Liza Prado, a liberdade religiosa. Na última eleição

presidencial, houve toda aquela polêmica sobre a então candidata Dilma Rousseff, se
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ela era ou não a favor do aborto. Aliás, esse é outro tema impressionante: a garantia

da vida. Aborto é algo ultrapassado, é mais antigo que tudo. Na antiguidade, quando

Deus escolheu um povo,  quis  ensinar-lhe  a  não manter  as  mesmas práticas dos

povos da Mesopotâmia, que pegavam suas crianças e as ofereciam em um ritual.

Havia o Deus Moloch que era uma grande estátua de pedra, ferro e metal, com uma

corrente. Por trás daquela estátua, havia uma fogueira acesa; então, era uma estátua

incandescente. Os bebês recém-nascidos eram colocados nas mãos daquela estátua,

presos por uma corrente, e os sacerdotes puxavam aquela corrente até que os bebês

fossem espremidos contra o peito daquela divindade, até a morte. Naquele tempo, já

existia o aborto, mas um aborto diferente. Matavam-se crianças naquele tempo. As

crianças rejeitadas.

Essas coisas são tão antigas que isso também acontece entre os povos indígenas

brasileiros. Outro dia vivemos isso numa ação junto à Justiça Federal, em que o Juiz

Castelo Branco tomou uma decisão importante para o nosso País. Existem cerca de

sete ou oito nações indígenas em Minas Gerais, e se o parto é gemelar, a segunda

criança a nascer está fadada a morrer. A criança também pode ser escolhida para

morrer  pela  aparência.  E  isso  aconteceu  numa  comunidade  indígena  em  que  a

criança foi jogada no chão e pisoteada. Ela deu entrada no Centro-Geral de Pediatria

em Belo Horizonte com fraturas múltiplas. A Dra. Soraia, médica do Centro-Geral de

Pediatria  de  Belo  Horizonte,  recebeu  essa  criança  ao  lado  de  outros  médicos

fantásticos. Aliás, Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio, que é médico, devo

lembrar-lhes que o Hospital  João XXIII  de Belo Horizonte foi reconhecido como o

melhor hospital de urgência do Brasil, mas nós já sabíamos disso. Poderíamos até

colocar uma placa dizendo “eu já sabia”.

Como estava dizendo, o Centro-Geral de Pediatria, que fica ao lado do Hospital

João XXIII, recebeu essa criança indígena. Matar a criança logo que nasce é uma

prática muito antiga. E, hoje, pode-se até matar a criança ainda no ventre da mãe, em

razão de todo o desenvolvimento tecnológico. Isso é muito antigo. Quando o Faraó

viu a expansão do povo judeu, ele mandou matar todas as crianças nascidas judias.

Quando  Jesus  nasceu,  o  rei  Herodes  mandou procurar  e  matar  toda e  qualquer

criança recém-nascida na Judeia.
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O aborto também sempre existiu, mas os abortistas acham que eles são avançados

e progressistas e que a mulher tem direito ao corpo dela. Mas e aquela vida que já é

vida dentro do ventre da mulher? Ela não tem direito algum? A nossa Constituição e a

Declaração Universal dos Direitos Humanos começam com o direito à vida, que são

direitos retrógrados e conservadores.  Entretanto,  a  nossa candidata à Presidência

dizia que era favorável ao aborto. Posteriormente, quando se viu muito apertada na

campanha, porque para mim, para a Deputada Liza Prado, para o Deputado Bosco e

para esta Casa, majoritariamente, a vida é fundamental para nós, nesse caso ela

recuou e ficou contra o aborto. E agora ela falou de sua relação com Deus, mas não

deu para entender muito bem. Após tudo isso, ela esteve com o Papa. Vejam que

avanço. Ela já tem a própria fé. Ela foi até o Papa com o seu segmento, com gente

até  demais,  para  beijar  as  mãos  do  Papa.  Que mudança.  As  pessoas  têm  essa

liberdade, que deve ser garantida a todos.

Portanto, eu disse particularmente à Deputada Liza Prado que apoio o projeto dela

sempre, mesmo agora quando o projeto recebe esse veto. O meu apoio permanece.

A  questão  mencionada  pela  Deputada  Liza  Prado,  para  mim,  está  acima  de

qualquer outra coisa. Questões relacionadas com a vida e questões relacionadas com

a fé estão, para mim, acima de toda as coisas. Mais do que foro íntimo, mais do que

essas coisas, elas, para mim, pairam acima de tudo. Tenho o compromisso com a

população de Minas de defender a vida. Tenho o compromisso com a população de

Minas Gerais de defender a fé e farei isso com toda as minhas forças. Lembro-me de

que, na minha carreira política, fui ameaçado de morte, em muitos momentos. Meus

filhos pediam que eu recuasse e eu lhes dizia: não vou recuar, vou continuar fazendo

aquilo em que acredito. Não recuarei, e esse é um importante momento para darmos

essas provas.

Sinto, Deputada Liza Prado, que no País, em cada momento e daqui para frente,

passaremos por essas decisões. Há outros elementos fundamentais, e quero, nesta

manhã, firmar o meu compromisso muito forte com a família defendida na Declaração

Universal  dos  Direitos  Humanos,  a  família  defendida  na  nossa  Constituição.

Defenderei, em todas as minhas posições, a vida, a fé e a família. Se hoje vivemos

uma  desagregação  social;  se  hoje  vivemos  em  um  país  onde  mais  de  500  mil
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pessoas estão presas e  um número próximo a 400 mil  pessoas estão cumprindo

penas que não são restritivas de liberdade, pessoas que cometeram crimes; se a

cada lugar onde a Comissão de Segurança Pública chega, em Minas Gerais, há uma

solicitação de abertura de novas vagas para a guarda de adolescentes em conflito

com a lei; se temos hoje uma explosão fantástica do uso de “crack” e outras drogas,

no País; não tenho dúvida nenhuma -  e também os especialistas não têm dúvida

nenhuma disso - de que isso está ligado à desagregação familiar, à falta de apoio à

família e à falta de apoio para que a família permaneça unida.

Nesta manhã, quero da tribuna da Assembleia Legislativa fazer um alerta: que nós,

responsáveis  pela  fiscalização  da  coisa  pública,  devemos  também  fiscalizar  a

garantia  das famílias.  Muitos -  e quero nominá-los  -  como o Ministério  Público,  o

conselho tutelar e o próprio Tribunal de Justiça, na questão da criança e adolescente,

devem  garantir  o  que  está  na  Constituição  e  no  Estatuto  da  Criança  e  do

Adolescente.  A criança em risco pessoal  e social  deve  ser  destinada para  a  sua

relação familiar. Se existe algum vínculo familiar, deve ser garantido a essa criança...

Se  ela  perdeu  a  mãe,  se  ela  perdeu  o  pai,  se  o  pai  ou  a  mãe  estão

momentaneamente impedidos de guardar a criança, esta deve estar junto à família

extensa.  Já  não  é  possível  acompanharmos,  em  Minas  Gerais,  decisões  que

determinem que  a  família  extensa deva  estar  distante  da  criança e  que pessoas

estranhas tenham a sua guarda. Quero lembrar algumas situações sociais, no Brasil.

Não quero  tratar  de  questões  religiosas  nem morais,  mas sociais.  Outro  dia,  um

decisão da justiça em relação a uma criança determinou que a família extensa estava

proibida de ter contato com ela.

Alguém daquela família extensa me disse: “Deputado, daqui a alguns anos, essa

criança se tornará adulta e irá ao Programa do Gugu ou a um desses programas de

domingo para procurar um irmão, para procurar um tio, para procurar a avó, para

procurar  a  bisavó,  porque  lhe  foi  retirada  a  possibilidade  de  conhecer  a  própria

história,  foi  lhe  retirada  a  possibilidade  de  ter  relação  com  sua  família”.  Essas

decisões  são  equivocadas.  A pessoa  sempre  procurará  sua  referência,  que  é  a

família.  Os  filhos  da  Deputada  Liza  Prado  vão  querê-la  sempre,  vão  procurá-la

sempre. Então, não é possível separar a família. Muitas decisões da nossa Justiça
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hoje  separam  crianças  de  irmãos,  separam  crianças  da  família  extensa  e  são

decisões equivocadas. Eu quero assumir o compromisso de defender a família nesta

Casa, de defender que seja dada condição, Deputada Liza Prado. V. Exa.  é uma

lutadora. Não é possível tirarmos crianças do seio da sua família e as colocarmos em

abrigos.

Como Secretário de Desenvolvimento Social e Esportes, tive a honra de fechar as

duas  últimas  Febens  em  Minas  Gerais.  Não é  possível  colocar  400 crianças  em

situação de risco pessoal e social no mesmo lugar. Eu nem dormia; ficava pensando,

Deputado  Neider,  que,  se  uma criança  tivesse  catapora,  se  uma criança  tivesse

sarampo, essas 400 crianças seriam dizimadas. E ficava apavorado. O que fizemos?

O Governador Aécio Neves colocou 12 crianças em cada Casa Lar, e desmanchamos

o que existia. Pois até hoje respondo na Justiça, porque o Ministério Público quer que

eu devolva aquelas crianças, para ficar aquela multidão de crianças juntas. Olhem a

visão de muitos desses operadores de direito.

A Assembleia Legislativa tem um papel fundamental na defesa da família. O que

está faltando àquela família para que aquela criança continue naquele lar? O que está

faltando àquele tio ou àquela avó para que a criança continue no seio da sua família,

em vez de ser levada para um abrigo? Separar irmãos é inaceitável. A Assembleia

Legislativa tem de ter uma posição firme na defesa da família, na defesa da vida, na

defesa da liberdade religiosa. Os avançados, os progressistas vêm com tudo, atacam

essas  instituições.  Acham  que  inventarão  algo  melhor  que  a  família;  acham  que

inventarão algo melhor que uma mãe para cuidar do seu filho.

Outro dia, conversava por telefone com meu filho, já tarde da noite, e ele me fazia

algumas perguntas. Quando terminamos a nossa longa conversa, minha mulher me

perguntou: “Como vive um jovem, uma criança, um rapaz sem pai? Como vive sem

os conselhos do pai, sem os limites impostos pelos pais?”. Por isso deve haver um

esforço para que essa família fique junta, para que pai e mãe estejam juntos, criando

as suas crianças. Só dessa maneira vamos retomar a história do Brasil como um país

efetivamente estruturado, socialmente equilibrado.  Não é possível  sermos guiados

por esses sonhadores, esses do progresso, esses que acham que descobriram algo

que  já tinha sido  descoberto  na  Mesopotâmia,  na  Roma Antiga,  no  Egito;  não é
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possível que achem que existe uma família diferente.

Deputada  Liza  Prado,  há  alguém  que  substitua  a  mãe?  Quem  sabe  uma

chocadeira? Mas uma chocadeira não substitui  a mãe. É impossível substituí-la; é

impossível  substituir  o  pai;  é  impossível  substituir  a  família,  o  contato  com  os

familiares e a nossa história. Lembrar-me de meu avô e ter o seu nome me honra;

lembrar e conhecer a sua história me honra. Os progressistas acham que pode haver

algo diferente disso. Deus criou tudo corretamente. Todas as vezes que saímos desse

plano, colocamos a vida, a liberdade religiosa das pessoas e a família em risco e

criamos não um problema religioso e moral, mas um problema social.

Deputado Carlos  Mosconi,  quando a Holanda resolveu liberar  o uso de drogas,

pensava que esse era um problema moral,  mas logo descobriu que não, pois as

drogas se transformaram em um problema social. Andamos pelas ruas de Amsterdã e

vemos  aqueles  jovens,  como  lixo  humano,  caídos  debaixo  das  pontes  daqueles

canais,  tropeçando pelas ruas e com a mente já totalmente danificada pelo ácido.

Deputados Carlos Mosconi, Neider Moreira e Hely Tarqüínio, médicos presentes, esse

não é um problema moral, mas social. O que a Holanda fará com esses jovens que

se tornaram verdadeiros párias da sociedade, caídos pelas ruas de Amsterdã?

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos  Mosconi  (em aparte)  -  Deputado João Leite,  V.  Exa.,  como

sempre, aborda um tema da maior importância para o povo do País. Como V. Exa.

tem experiência nessa questão e vivencia muito esses problemas, todos gostamos

muito de ouvi-lo.

Essa questão da Holanda, na realidade, transformou-se em um problema social.

Como V.  Exa.  bem sabe,  a  droga  é  um  problema de saúde.  Hoje,  mais  do  que

qualquer outro problema, atinge pessoas de todas as classes sociais, desde a mais

baixa até a mais alta. Trata-se de um flagelo para as famílias, para a sociedade, para

os grupos e para as comunidades. Deputado João Leite, sempre digo que ainda não

sabemos o que fazer e como fazer exatamente.

Deputada  Liza  Prado,  há  poucos  dias,  esteve  aqui  o  ex-Presidente  Fernando

Henrique, que é membro de uma comissão internacional de alto nível que discute

intensamente a questão da droga no mundo inteiro e soluções possíveis para esse
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flagelo. E ouvi dizer que alguns países, principalmente o México, já consideram que já

não há como combater o tráfico de drogas. O México acredita que terá de estatizá-lo,

pois não há como combater essa atividade ilícita tão intensa. O Estado mexicano se

sente incapaz de tomar essa atitude.

Queria apenas mostrar a gravidade do problema e voltar a uma questão que me

parece ser o cerne do problema: a prevenção.

Temos  que  gastar  a  nossa inteligência,  o  nosso cérebro  com essa  questão da

prevenção ao uso de drogas. Depois que a pessoa entra para o mundo das drogas, é

outro  problema,  mas,  enquanto  não  entra,  o  que  vamos  fazer?  Essas  questões

parecem simples, mas não são; são muito difíceis,  muito complexas e, realmente,

precisam de uma atenção muito grande. Acho até que tem de haver uma ação de

governo.  Deve-se  fazer  PAC,  estrada,  etc.,  porque  o  povo  os  exige,  mas  essa

questão tem que ter prioridade dos governos do nosso país. Infelizmente, sinto que

ainda não tem, mas cumprimento V. Exa. pelo seu brilhante pronunciamento.

O Deputado João Leite* - Muito obrigado, Deputado Carlos Mosconi.

Deputado Carlos Mosconi, coloquei aqui três pontos fundamentais, muito apoiado

no projeto da Deputada Liza Prado e assumindo o compromisso de defesa da vida,

da liberdade religiosa e da família.  Concordo plenamente com V.  Exa.:  só haverá

prevenção se houver uma família forte, se valorizarmos a vida e se houver liberdade

religiosa; se as nossas igrejas e as pessoas tiverem a garantia e a defesa do governo

de que terão liberdade de expressão da sua fé. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Com  a  palavra,  para  discutir,  a

Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado* - Bom dia a todas e a todos. Quero agradecer o apoio e as

palavras do Deputado João Leite e cumprimentar os Deputados Gilberto Abramo e

Neider Moreira. Farei uma leitura para que fique registrado nos anais como ficou o

projeto por mim apresentado. (- Lê:)

“Projeto  de  Lei  nº  302/2011.  Assegura  ao  aluno  matriculado  na  rede  pública

estadual de ensino o direito de não se submeter ao exame de avaliação curricular nas

situações  que  menciona.  A  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais

decreta: Art.  1°  -  É assegurado ao aluno matriculado na rede pública estadual  de
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ensino que, por motivo de crença ou convicção religiosa, guardar a sexta-feira, depois

das  18  horas  e  o  sábado  o  direito  de  não  se  submeter  a  exame de  avaliação

curricular,  nos períodos mencionados.  § 1°  -  No ato da matrícula, o aluno deverá

apresentar  declaração  da  instituição  religiosa  que  frequenta  para  comprovar  a

condição definida no “caput”. § 2° - Os estabelecimentos de ensino da rede pública

estadual definirão data alternativa para a realização dos exames, no mesmo turno ou

período em que o aluno esteja matriculado. Art. 2° - Os estabelecimentos de ensino

da rede pública  estadual,  sempre  que possível,  oferecerão alternativas  de  dias  e

horários letivos regulares, a fim de que o aluno a que se refere esta lei possa cumprir

as exigências da Lei Federal n° 9.394, de 20/12/1996, quanto à frequência escolar.

Art. 3° - Esta lei  entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Comissões,

21/11/2012.”

Houve  veto  do  Governador.  Conversei  com  ele  pessoalmente  sobre  o  parecer

técnico feito por algum assessor. Agora, passarei à minha fundamentação, para que

fiquem registradas as questões jurídicas que considero que derrubam por terra os

argumentos apreciados neste momento. Agradeço ao Dr. Camilo Machado o trabalho,

a pesquisa. (- Lê:)

“Fundamentação. 'Data venia', as razões do veto total expostas pelo Governador

não  procedem,  senão  vejamos.  Em  suas  razões,  baseando-se  no  Princípio  da

Separação dos Poderes, normatizados nos arts. 2º da Constituição da República de

1988 e 6º da Constituição Estadual de 1989, foi alegado que a proposição é ofensiva

ao inciso XIV do art. 90 da Constituição do Estado, que assim dispõe.

'Art. 90 - Compete privativamente ao Governador do Estado: XIV - dispor, na forma

da lei,  sob a  organização e  atividade do Poder  Executivo'.  Ocorre  que,  como se

percebe, a proposição vetada não guarda nenhuma ofensa ao referido art. 90, XIV, da

Constituição do Estado de 1989, na medida em que,  em momento algum, dispõe

sobre a organização e atividade do Poder Executivo. Muito ao contrário, a proposição

dispõe  sobre  o  direito  fundamental  da  liberdade  de  consciência  e  de  crença,

constitucionalizado no art. 5º, incisos VI e VIII, da Constituição da República de 1988,

oportunidade  em  que  caberá  à  administração  pública,  por  meio  da  competência

privativa  do  Chefe  do  Executivo  Estadual,  nos  termos  do  citado  art.  90,  XIV,  da
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Constituição do Estado de 1989, disciplinar a forma com que a rede pública de ensino

estadual procederá para o cumprimento do mandamento constitucional, efetivando e

resguardando esse direito fundamental de crença religiosa.

A diferença é clara entre o enfoque de resguardo do direito fundamental dado pela

proposição  vetada  e  o  enfoque  dado  pelo  Chefe  do  Executivo  Estadual,  que

confundiu  tal  proteção  com  a  usurpação  de  competência  não  lograda  em  uma

possível  intervenção  na  forma  como  a  administração  pública  disciplinará  a  sua

organização e exercício de atividades para o resguardo do direito fundamental em

questão. Tanto é assim que, em suas próprias razões de veto, o Chefe do Executivo

confirma  tal  entendimento,  ao  alegar  que  a  presente  proposição  constitui  'uma

imposição  aos  estabelecimentos  da  rede  pública  estadual  de  ensino  de  buscar

alternativas em dias  e horários  letivos regulares para que os alunos que seguem

esses  dias  de  guarda  possam  cumprir  a  exigência  da  Lei  Federal  nº  9.394,  de

20/12/1996,  que  se  refere  à  frequência  escolar'.  Ora,  se,  como  bem  afirma  o

Governador, realmente a proposição vetada implica que os estabelecimentos da rede

pública estadual de ensino busquem alternativas para que os alunos que seguem os

dias de guarda tenham suas crenças preservadas. Assim procedendo, em nenhum

momento, a proposição elenca quais serão essas medidas, não invadindo, portanto, a

competência do Poder Executivo.

Está claro que foi preservada a separação de Poderes, especialmente o comando

do art. 90, inciso IV, da Constituição do Estado de 1989, em que o Chefe do Executivo

será  competente  para  disciplinar  a  sua  organização  e  atividade  que,  no  caso,

constituirá,  como  bem  observou  o  Governador,  'a  buscar  alternativas  em  dias  e

horários  letivos  regulares  para  que os  alunos que seguem esses dias  de guarda

possam cumprir as exigências da Lei Federal nº 9.394, de 20/12/1996, no que se

refere à frequência escolar'. Essa busca de alternativas e atividades para o resguardo

do direito fundamental constitucional assegurado é que será sim atribuição privativa

do Chefe do Executivo para disciplinar o seu cumprimento por meio do decreto. Não

obstante, com relação à alegada ausência de competência suscitada para o Estado

normatizar sobre educação, como bem fundamentou a Comissão de Constituição e

Justiça, tal argumento não procede. Isso porque a Constituição da República prevê,
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em  seu art.  5º,  inciso VI,  como garantia  fundamental  e inviolável  'a  liberdade de

consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e

garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias'. O mesmo

art.  5º,  inciso VIII,  determina que 'ninguém será privado de direitos por motivo de

crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-

se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa'.

Não é o que acontece.

Com isso,  além de evidenciar  a  laicidade do Estado,  o  comando  normativo  do

Estado prevê duas circunstâncias objetivas e cumulativas, não alternativas: a primeira

é que será proibido ao Estado privar alguém do exercício de suas crenças religiosas.

Segunda: o indivíduo apenas será compelido a exercer atividade em contraposição às

suas  crenças  religiosas  se  ele  se  recusar  a  cumprir  prestação  alternativa

disponibilizada  pelo  Estado.  Dessa  maneira”  -  Deputado  João  Leite,  Deputado

Leonídio Bouças, Deputado Gilberto Abramo, meu querido Presidente Deputado Hely

Tarqüínio  -  “a  proposição  vetada  visa  exatamente  dar  efetividade  ao  direito

fundamental constitucional de liberdade e crença religiosa, impondo que o Estado de

Minas Gerais, por meio do seu Chefe do Executivo, em atenção ao comando do art.

90,  inciso  XIV  da  Constituição  do  Estado  de  1989,  busque  alternativas  para  o

exercício do também direito  fundamental  de acesso à educação aos membros de

igrejas adventistas, como disseram o Deputado João Leite e outros, que guardam as

mesmas prerrogativas.

Ainda com relação à constitucionalidade da proposição, não há ofensa alguma nas

atribuições de competência da União, uma vez que esta, seguindo o comando do art.

24, inciso XIV, da Constituição, possui competência privativa para legislar sobre as

diretrizes e bases da educação.

Portanto, como bem atestam os vocábulos  'diretrizes'  e 'bases',  à  União caberá

legislar  privativamente  apenas  sobre  termos  gerais,  genéricos  sobre  educação,

cabendo aos demais entes federativos, Estados, legislarem de forma específica sobre

a educação, em um paradigma de federalismo cooperado adotado pelo País, que em

muito se distingue do federalismo dual ou clássico, ou mesmo de uma perspectiva de

centralismo  autoritário  como  muitos  pretendem,  muito  mais  próximo  de  uma
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configuração de Estado unitário, como forma de constituição de um Estado, o que

não é o caso do Brasil.

Exatamente por isso, pela adoção da forma de Estado como federado cooperado

que a própria Constituição da República...”

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Minha querida Deputada Liza Prado,

volto à fala do Deputado João Leite, porque as religiões, as igrejas de modo geral têm

prestado  um  relevante  serviço  à  sociedade.  Vemos  o  trabalho  social  dessas

entidades, em especial nas penitenciárias, com crianças em hospitais, e o benefício

que trazem para o Estado. Segundo pesquisas, o Estado estaria gastando um valor

altíssimo  se  as  pessoas,  que  hoje  são  consideradas  religiosas,  não  estivessem

proferindo uma fé, pois poderiam estar no caminho da marginalidade, no caminho das

drogas. O trabalho social de recuperação, a assistência tem possibilitado ao Estado

condições para economizar.

Muitas  vezes  o  Estado não reconhece  o  trabalho  das  religiões,  o  trabalho  das

igrejas. A falta de reconhecimento está justamente no veto ao seu projeto, no veto ao

que é direito dos templos religiosos, que é a isenção de ICMS. Há um parecer do

Supremo Tribunal Federal, mas alguns técnicos usam o art. 150 da Constituição - não

é prerrogativa do Legislativo nem deste Parlamento, mas do Executivo. Entretanto, o

Executivo  não  obedece  o  que  a  Carta  Maior  determina.  Essa  é  a  falta  de

reconhecimento em relação à religião; é a falta de entendimento quanto ao benefício

que ela traz para a sociedade na recuperação de milhares de pessoas.  Portanto,

Deputada  Liza  Prado,  esteja  certa  de  que terá  o  meu apoio  e  o  apoio  do  PRB.

Caminhamos  com  você.  No  que  for  preciso,  iremos  lutar  para  que  o  veto  seja

derrubado.

A Deputada Liza Prado* - Agradeço, Deputados Gilberto Abramo, Leonídio Bouças

e João Leite, porque sabemos que é preciso um grande número de parlamentares,

um total de 48 Deputados.  Irei  continuar a leitura do meu parecer para que fique

registrado nos anais desta Casa. (- Lê:)

“Exatamente por isso, pela adoção da forma de Estado como federado cooperado,

que a própria Constituição da República de 1988...”

Concedo aparte ao Deputado Leonídio Bouças. Ah, está inscrito para falar depois.
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Vou continuar.(- Lê:) “Exatamente por isso, pela adoção da forma de Estado como

federado cooperado, que a própria Constituição da República de 1988, em seu art.

24, inciso IX, dispõe que caberá tanto à União como aos Estados e ao Distrito Federal

legislarem concorrentemente sobre educação, cultura, ensino e desporto. Fato esse

para  que  cada  Estado proceda  à  realização  do  ensino  e  da  educação de  forma

pertinente  às  suas  especificidades,  tão  comuns  em  um  país  de  dimensões

continentais  como o  nosso.  Dessa maneira,  se  coubesse privativamente  à  União

legislar  sobre  educação -  e  não  apenas  em  termos  gerais  -,  não teria  sentido  a

disposição do art.  24,  inciso I,  estabelecendo a competência concorrente sobre o

tema.

Isso  posto,  seguindo  a  determinação  constitucional  de  a  União  legislar  apenas

sobre  assuntos  gerais  sobre  a  educação,  foi  editada  a  Lei  Federal  nº  9.394,  de

20/12/1996 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação -, que, em seu art. 3º, incisos I e

IV, respectivamente, prevê que o ensino deve ser ministrado tendo como princípios

básicos a 'igualdade de condições para acesso e permanência na escola' e 'respeito à

liberdade  e  apreço  à  tolerância',  princípios  esses  que  foram  objeto  da  presente

proposição, vetada pelo Governador”.

Isso é muito preocupante, Deputado João Leite, porque a intolerância religiosa é um

perigo. Sabemos de guerras homéricas e de tantas mortes e perseguições. Nós, que

temos uma Constituição moderna, que respeita a liberdade de crença, a liberdade

religiosa, percebemos que, às vezes, os excessos fazem com que haja muita morte,

tristeza,  sangue  derramado,  pessoas  queimadas.  Creio  que  não  podemos  ter

intolerância com nenhuma religião, seita ou corrente filosófica.

“Nesse sentido,  a Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer sobre a

constitucionalidade  da  presente  proposição,  lembrou  'que  o  Instituto  Nacional  de

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep -, quando da realização do

Exame Nacional do Ensino Médio - Enem -, em 2010 e 2011, previu a possibilidade

de que os adventistas façam as provas após o seu período de recolhimento sagrado,

desde  que  observados  os  requisitos  previstos  no  edital,  garantindo  a

incomunicabilidade dos candidatos e a lisura das provas, sem prejuízo aos demais'.

Por fim, a alegada jurisprudência colacionada pelo Governador em suas razões de
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veto, não obstante a singularidade de se tratar de uma única decisão judicial, não foi

objeto de súmula vinculante. Não obstante, a análise da sua inconstitucionalidade, em

2012, quando o STF estava configurado de outra forma, foi pautada em uma série de

especificidades de que a Lei nº 11.830, de 2002, do Estado do Rio Grande do Sul,

tratou, e de que não trata a presente proposição vetada. Especificidades essas que o

Governador deveria ter comparado com a proposição por ele vetada, e não apenas

ter colacionado uma ementa de uma decisão jurisprudencial desvinculada da atual

realidade abordada, senão vejamos: como exemplo, tem-se o art. 3º da citada lei do

Rio  Grande  do  Sul,  declarada inconstitucional,  que  dispunha de forma específica

sobre a estrutura e organização do Estado, bem como a relação da administração

pública estadual com os seus servidores, em flagrante usurpação da competência do

legislador estadual:

'Art.  3º  -  Os servidores públicos civis de qualquer das funções que compõem a

estrutura do Estado, da administração direta e indireta, gozarão do repouso semanal

remunerado,  preferencialmente  aos  domingos  ou  em  outro  dia  da  semana,  a

requerimento do servidor, por motivo de crença religiosa, desde que compensem a

carga horária exigida pelo estatuto e Regime Único dos Servidores Públicos Civis do

Estado do Rio Grande do Sul ou legislação especial'.

No  mesmo  sentido  de  usurpação  de  competência  e  especificidades  típicas  de

decreto, a referida lei estadual do Estado do Rio Grande do Sul dispôs sobre qual

seria o dia e o horário que a administração pública deveria realizar as provas dos

concursos públicos,  bem como impôs ônus e determinações inconstitucionais  que

ferem a relação isonômica entre os Poderes.”

Não é o que estamos fazendo pela nossa lei.  Estamos deixando que o governo

estabeleça  as  medidas  alternativas.  Estamos  apenas  apresentando  matéria

concorrente - como Deputado Estadual, temos poder para fazer isso -, dizendo que o

Estado tem de ter medidas alternativas para poder respeitar a liberdade de crença

religiosa e que o Estado, por meio da Secretaria competente, deve buscar a forma de

fazê-lo. Estamos apenas dizendo que tem de haver medidas alternativas.

“Art. 1º (…) § 1º - Quando inviável a promoção de certames em conformidade com

o 'caput', dar-se-á à pessoa a alternativa de realizar a prova no primeiro horário que
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lhe permitam suas convicções, ficando o candidato incomunicável”,  se for  o caso.

Hoje, no nosso caso, nem na sexta-feira haverá prova, muito menos aos sábados.

Não vejo prejuízo nenhum. Portanto, percebe-se claramente que os vícios constantes

da Lei nº 11.830, de 2002, do Estado do Rio Grande do Sul, incorrem na separação

dos Poderes, o que não é o nosso caso.

“Além disso, no paradigma do Estado Democrático de Direito, o constitucionalismo

moderno  é  uníssono  em  considerar  a  interpretação  constitucional  como

essencialmente de textura aberta para a proteção, o resguardo e a efetivação dos

direitos fundamentais constitucionais, ao menos nos seus núcleos essenciais, o que é

o caso do livre exercício de crenças religiosas. Eventuais restrições apenas poderiam

ocorrer na análise concreta no caso específico.

Como um último e imperioso argumento, se faz necessário analisar o infeliz, se não

absurdo,  argumento  do  Governador  nas  suas  razões  de  veto  de  que  'a  guarda

sabática não constitui peculiaridade nem especificidade observada apenas no Estado

de Minas Gerais, muito menos consiste em característica exigida pelas singularidades

da região ou da sociedade, da cultura, da economia ou da clientela local. Trata-se, na

realidade,  de  dogmas  professados  por  determinadas  religiões,  que  não  estão

circunscritas  ao território  mineiro'.  Argumento esse em desrespeito à liberdade de

crença religiosa por muitos professada no Brasil e no Estado de Minas Gerais, mas

sendo que, não fosse esse grande número de adeptos, bastaria uma única pessoa...”

-  Deputados  João  Leite,  Gilberto  Abramo,  Leonídio  Bouças  e  meu  querido  Hely

Tarqüínio - “...no Estado de Minas Gerais a professar a milenar crença adventística

que, ainda assim, o Estado teria e tem por obrigação constitucional (art. 5º, incisos VI

e VIII) o seu respeito à efetivação na busca de alternativas para a compatibilização

entre  as  atividades  exercidas  e  a  crença  professada,  sob  pena  de  constituir

obstaculização  estatal  ao  exercício  da  crença  religiosa”,  ou  seja,  colocando-se

obstáculo para que se exerça a fé.

Para terminar, “a já citada Lei Federal nº 9.394, de 1996, que dispõe sobre a Lei de

Diretrizes e Bases da Educação, quando dispõe em seu art. 3º, incisos I e IV, que o

ensino deve ser ministrado tendo como princípios a igualdade de condições para o

acesso e  permanência na  escola e  também o respeito  à liberdade e  o apreço à
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tolerância.  Mas  que  tolerância  e  respeito  são  esses  que  são  só  impostos  aos

particulares, e não ao Estado, conforme as próprias declarações do Governador?”.

Aliás, o que consta neste veto?

“Por que apenas aos particulares é imposto o respeito às diversidades, às minorias

éticas, religiosas, culturais, sexuais, e ao Estado não cabe nenhuma imposição de

respeito, que, muitas das vezes não é realizado sob alegação da também absurda

criação do 'princípio da reserva do possível' ou da 'supremacia do interesse público'

(onde se parece querer ler interesse estatal)?” Como mencionou o Deputado João

Leite, temos de tomar cuidado com isso. Estou aqui, acima de tudo, defendendo a

família, a fé, a crença e a liberdade religiosa.

“Isso porque a conduta do Governador nada mais transparece senão que o respeito

à crença religiosa dos que seguem a guarda sabática, inarredavelmente, incorrerá em

aumento  de  custos  e  ônus  ao  Estado  para  assegurar  nova  realização  de  prova.

Despesas essas inconcebíveis para o governo, mesmo que, para tanto, tenha que

solapar  uma  crença  religiosa  milenar  e  um  direito  fundamental  constitucional!

Conclusão.  Assim,  a  proposição vetada apenas  busca a  efetivação de um direito

fundamental  constitucional  para  que  não  vire,  como  tantas  outras  normas

constitucionais,  textos  simbólicos,  sem  efetividade,  conforme  discorre  o  ilustre

doutrinador, Prof. Marcelo Neves, na sua obra 'A Constituição Simbólica'. Diante do

exposto, espero acolhimento das razões para a rejeição do veto.”

Peço apoio  aos  colegas.  Fico muito  preocupada  porque  a liberdade religiosa  é

importante. Vemos que as religiões africanas são perseguidas por suas crenças. O

fato de os adventistas guardarem a sexta-feira, após às 18 horas, até o sábado como

um dia de fé, não é motivo para um veto desses, porque o nosso Estado não aplica

provas às sexta-feiras nem tampouco tem aulas aos sábados. Deputado João Leite,

sabemos que, no restante do Brasil, há legislações sobre isso. É preciso que esta

Casa entenda e respeite a liberdade religiosa. Já conto com o apoio dos senhores e

das Sras. Deputadas quanto a isso.

Esta  Casa  tem  feito  um  trabalho  maravilhoso,  como  bem-mencionado  pelo

Deputado João Leite,  em relação a  drogas.  As igrejas  têm realizado um trabalho

brilhante.  Ontem, vimos a Igreja Católica tratando da questão da juventude como
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tema da Campanha da Fraternidade. Ontem, também estivemos não só com a Igreja

Católica, mas também com algumas outras igrejas e com pastores evangélicos nos

ajudando a organizar a 2ª Marcha para o Enfrentamento ao Crack. Percebemos que a

escola  tem  papel  fundamental  nessa  questão,  assim  como a  família.  Elas  estão

desestruturadas,  e  as  crianças  não  têm  perspectiva  de  uma  política  pública,

Deputado João Leite, para que realmente sigam um caminho decente.

Famílias estão desagregadas, destruídas por essa droga. Os bons princípios estão

ficando cada vez mais escassos, pois as pessoas não mais respeitam os símbolos, a

religião, a diversidade, não respeitam o diferente.

Amanhã,  Deputado  João  Leite,  teremos  uma nova reunião  para  organizar  a  2ª

Marcha contra o Crack. Compreendemos a importância desta Casa para mostrar que

a sociedade quer mais vagas, mais leitos para atender crianças e adolescentes. As

ONGs e entidades precisam ser capacitadas a prestar um bom atendimento.

O  projeto  Aliança  pela  Vida,  em  que  as  ONGs  e  instituições  podem  ser

credenciadas pelo Estado, necessita de verba para ajudar dependentes de drogas,

pois suas famílias já não mais sabem o que fazer. É preciso lutarmos juntos para que

esse mal  seja  dizimado,  para  que tenhamos uma sociedade onde nossos alunos

sejam fortalecidos para não caírem no mundo das drogas.

Necessitamos  incentivar  o  respeito  à  religião,  o  respeito  ao  outro  nas  suas

diversidades. Percebemos como a pessoa com deficiência é discriminada em nosso

país e em nosso Estado. E essa discriminação às vezes começa dentro de casa. Há

bem pouco tempo, em nossa história, a pessoa com deficiência era enclausurada,

não saía às ruas, porque seus familiares sentiam vergonha.

A nossa  Constituição  é  clara,  ao  dizer  que  as  pessoas  diferentes  devem  ser

tratadas de forma igual. É preciso entender esse princípio da igualdade, que consta

da Constituição. Uma pessoa com deficiência pode ter  atenuada ou agravada sua

situação, dependendo do meio em que vive. A vida de uma dessas pessoas pode

tornar-se  mais  difícil,  caso,  por  exemplo,  encontre  obstáculos  para  adentrar  este

prédio; pode ser agravada se seus coleguinhas de escola a discriminarem. Também

se faz necessário o ensino de libras ao deficiente auditivo, a fim de que tenha direito à

inclusão.
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Fico muito preocupada quando me deparo com um veto como esse, Deputado João

Leite, porque sabemos que é preciso defender a Constituição do Estado, uma carta

progressista. Mas não podemos interpretá-la sob a ótica do texto frio da lei. O direito

necessita de um novo olhar em nosso mundo globalizado. Darei um exemplo do que

digo, um exemplo na área de defesa do consumidor. A Constituição diz que temos

direito à livre concorrência, ao mercado, a termos uma empresa. A Constituição diz

que  temos  liberdade  para  contratar,  mas  há  a  obrigação de  respeitar  os  direitos

fundamentais  do  consumidor.  Portanto,  faz-se  necessário  esse novo olhar  para  o

mundo atual.  O Estado é laico,  mas defende a liberdade de crença religiosa.  Os

doutrinadores precisam ter visão ampla para perceberem a necessidade de tratarmos

as pessoas com respeito, com dignidade.

Devemos utilizar esta tribuna todos os dias, com muita paixão, para apresentarmos

ações efetivas e mostrarmos à população que ela tem direito ao respeito.

Amanhã, dia 21 de março... Amanhã é dia 21 de março?

O Deputado João Leite (em aparte)* - Ontem foi o dia da enchente das goiabas,

Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado* - Por que a expressão “enchente das goiabas”?

O  Deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  O  fruto  estava  nos  pés,  e  o  dia  19  é

conhecido como o dia da enchente das goiabas ou enchente de São José.

A Deputada Liza Prado* - Prefiro enchente de São José.

O Deputado João Leite (em aparte)* - “Enchente das goiabas” vem da terra de meu

pai, de meu avô. Gosto dessa expressão.

A Deputada Liza Prado* - Sou apaixonada pelas expressões populares e algumas

exigem muito estudo para  serem compreendidas.  Elas  valorizam a cultura de um

povo. Fico feliz em saber que existe uma expressão como essa, que vem dos pais,

dos avós, é muito interessante.  Precisamos preservar a nossa história,  as nossas

raízes, as nossas expressões. Hoje dizemos algumas palavras à juventude, e talvez

nem saibam do que estamos falando. Quando dizemos, por exemplo, Inês é morta,

ninguém sabe de onde vem a expressão, quem foi Inês, como tudo se passou. É

importante esse resgate. Mas o que eu estava dizendo é que fico orgulhosa...

O Deputado João Leite (em aparte)* - No caso do seu veto, Deputada, poderíamos
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usar  a  expressão  “Faltou  sargenteação para  o  técnico”.  O  técnico  vetou,  não foi

soldado,  não  foi  cabo,  não  foi  sargento,  ele  não  entende de  tudo.  Mas  a  nossa

Constituição Federal é clara. O art. 19, I, dispõe que é vedado à União, aos Estados,

ao Distrito Federal e aos Municípios embaraçar o funcionamento das igrejas. O art.

5º, VI, dos direitos e garantias fundamentais, estabelece que é inviolável a liberdade

de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e

garantida,  na  forma  da  lei,  a  proteção  aos  locais  de  culto  e  suas  liturgias.  É

assegurada, nos termos da lei,  a  prestação de assistência religiosa nas entidades

civis  e  militares  de  internação  coletiva.  Estão  aqui  os  hospitais,  isso  já  está

regulamentado por legislação estadual.

Agradeço o aparte meio forçado que V. Exa. me concedeu, foi quase uma invasão

de campo, mas eu queria participar.

A Deputada Liza Prado* - Seja bem-vindo, pode continuar.

O  Deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  Eu  queria,  Deputados  Gilberto  Abramo,

Wilson Batista, Leonídio Bouças, Hely Tarqüínio, falar dessa conversão da Presidente

Dilma, uma coisa espetacular. Ela passou de a favor do aborto a ser contra.

A Deputada Liza Prado - Gosto tanto da Presidenta Dilma, Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Estou falando da conversão dela. Ela está em

viagem de três dias para Roma. Olha que bom! Foi lá para a aula inaugural do Papa

Francisco.

A Deputada Liza Prado - Defendo que as pessoas viajem, para não ficarem com o

umbigo preso no lugar, sem saber o que acontece no mundo.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Para essa viagem, ela alugou 52 quartos de

hotel.

A Deputada Liza Prado* - Aí já é exagero.

O  Deputado  João  Leite  (em  aparte)*  -  No  total,  são  17  veículos.  São  quatro

Ministros, assessores mais  próximos e segurança, que se hospedaram no Westin

Excelsior, na Via Veneto, um dos endereços mais sofisticados de Roma. A diária da

suíte  presidencial  custa  R$7.700,00  e  o  quarto  mais  barato  R$910,00.  A  suíte

presidencial  e  mais  22  quartos  estão  ocupados.  A Presidente  não  quis  ficar  na

residência oficial da embaixada do Brasil, amplo palacete no centro histórico. Ela não
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gosta da residência oficial,  quer ficar no hotel.  A frota alugada inclui sete veículos

sedã  com  motorista,  um  carro  blindado  de  luxo,  quatro  “vans”  executivas  com

capacidade  para  15  pessoas  cada;  um  micro-ônibus,  um  veículo  destinado  aos

seguranças;  um caminhão-baú e  dois  furgões  para  o transporte das  bagagens.  A

Presidente  chegou no domingo à tarde  em Roma, quando aproveitou  para visitar

duas igrejas históricas. Isso é que é liberdade religiosa, Deputada Liza Prado, o bolso

do povo pagando.

A Deputada  Liza  Prado*  -  Continue aqui,  Deputado João Leite,  para  trocarmos

ideia. A Presidenta precisa realmente de um carro blindado, mas as outras coisas são

um exagero. Não precisa de um caminhão para transportar bagagem, não precisa de

tantos assessores. Creio que a Dilma já até conseguiu reduzir esse tipo de coisa. A

Presidenta precisa ficar em um local com espaço para receber comitiva, o que talvez

ela não teria em outro local. Quanto a viajar, ela tem que conhecer muitos locais para

saber como devemos cuidar das nossas coisas. Tem que conhecer outros mundos,

pegar experiências boas, mas concordo que é exagero um caminhão e várias “vans”

para levar bagagem. Isso nos envergonha e me deixa constrangida, porque votei na

Presidenta  Dilma,  fiz  campanha  para  ela.  Creio  que ela  ainda  tem  que  enfrentar

muitas  burocracias,  mas,  se  é  tudo  isso  que  V.  Exa.  falou,  realmente  fico

impressionada,  principalmente  porque  temos  agora  um  Papa  que  defende  a

simplicidade. Não é o momento e não temos recursos para esses exageros. Talvez a

Presidenta não tenha noção dessas coisas, então é bom a imprensa divulgá-las até

para que ela fique sabendo. Talvez alguns outros Ministros a acompanhem para fazer

outros negócios, não sei.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Está escrito em “O Globo” que o Ministro

Pimentel, que está ajudando, determinou que o Embaixador do Brasil em Singapura

mudasse o Estaleiro Jurong,  de Aracruz,  no Espírito  Santo, para o Porto do Açu,

beneficiando-se o empresário Eike Batista. Estão todos lá fazendo bons negócios não

para  o  Brasil,  mas  para  o  Eike  Batista.  Deputada  Liza  Prado,  lamentavelmente,

enquanto  a  Presidente  está  lá,  20  mortes  ocorreram  no  Rio  de  Janeiro.  É  uma

tragédia que já estava anunciada.

A  Deputada  Liza  Prado*  -  Já  havíamos  falado  sobre  isso  na  Comissão  das
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Enchentes que fizemos aqui. Falamos dos mecanismos necessários para enfrentar as

enchentes. Nesse caso, a sirene até funcionou. A Presidente disse que teriam que ser

tomadas outras medidas, mas fico pensando para onde essas pessoas poderão ir se

não existem locais.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Esse é o ponto, porque a Dilma, instalada

numa suíte de R$7.700,00, falou que a culpa é da população, que não quis sair das

suas casas. Mas V. Exa. tocou no ponto certo: sair para onde? A Presidente Dilma,

instalada na suíte de R$7.700,00, com um caminhão para carregar sua bagagem,

com o acompanhamento de 22 pessoas, com o Ministro Pimentel negociando para o

Eike Batista, culpou a população de Petrópolis.

A Deputada Liza Prado* - O Eike Batista é brasileiro?

O  Deputado  João Leite  (em  aparte)*  -  É,  é  um  empresário  brasileiro  que  está

recebendo uma grande contribuição do governo brasileiro.  O governo brasileiro  é

muito caridoso com o Corinthians e com o Eike Batista, e a Presidente Dilma fala que

os pobres de Petrópolis são teimosos. Mas Presidente Dilma, sair para onde? Para a

sua suíte na Via Veneto, em Roma, com o Ministro Pimentel e um caminhão para

carregar a sua bagagem? Para onde vai a população, se não há lugar para ela?

Votamos o orçamento da União, que são R$2.276.000.000.000,00, sendo 1,28%

para a educação e 3% para a saúde.

A Deputada Liza Prado* - Estamos lutando pelo Assine+Saúde.

O Deputado João Leite (em aparte)* - É uma importante luta.

A Deputada Liza Prado* - Estamos com 400 mil assinaturas e ainda precisamos de

1.500.000. O Assine+Saúde é para termos 10% dos valores, para que os Municípios

tenham condições de atender bem. O nosso povo está sofrendo. Conversei com o

Governador nesta semana e solicitei a ele que ajudasse a manter o hospital municipal

de Uberlândia e que ajudasse também alocando mais recursos nas unidades básicas

de saúde. Solicitei-lhe que ajudasse na manutenção do hospital público de Uberlândia

que atende muitas pessoas, porque precisamos que essa manutenção continue. O

Governador  ajudou  no  primeiro  e  no  segundo  ano  de gestão  do  Odelmo.  Estive

conversando  com  o  Governador  e  levei  a  ele  um  documento  apresentado  pela

Secretaria de Saúde, solicitando não só a manutenção do hospital, mas também que
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pudesse ajudar as Upas que serão construídas com contrapartidas. Solicitei  ainda

que visse a questão da medicação,  que pudesse fazer  uma parceria  para  que o

Estado  ajudasse  o  nosso  povo  tão  sofrido.  Com  a  dengue  agora,  estamos  com

problemas gravíssimos. Já morreram muitas pessoas no Estado.

Percebo que essa situação pode ser consequência da descontinuidade do governo,

que quer adequar-se à Lei de Responsabilidade Fiscal e acaba não fazendo o seu

papel, não contrata, não continua com a política, desmantela todo o trabalho que a

Vigilância Sanitária e a Zoonose fazem, causando tantas mortes. É preciso que haja

esse apoio, até para que as pessoas sejam respeitadas em sua dignidade; até para

que as pessoas, quando cheguem aos hospitais, sejam atendidas; até para que os

hospitais tenham médicos.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Deputada Liza Prado, em 1995, o governo

Fernando Henrique Cardoso colocou no orçamento da saúde R$77.000.000.000,00. A

previsão  deste  ano  do  governo  federal  são  R$81.000.000.000,00.  Em  1995  -  tá

ligada?  -  foram  R$77.000.000.000,00.  Neste  ano,  serão  R$81.000.000.000,00.  A

conta da saúde não fecha.

A Deputada Liza Prado* - E a judicialização, porque o povo tem direito à saúde, e

os Municípios são obrigados a fornecer determinados remédios. Sabemos que o povo

sofre. Conversei ontem com uma pessoa que tem um filho esquizofrênico. Ele paga

R$1.300,00 por mês em um determinado medicamento para o filho. O filho ficou bem

depois de um mandado de segurança, que obrigou o Estado a comprar o remédio.

Muitas vezes os Municípios são obrigados a comprar e não possuem recursos no

orçamento.  E  não  há  contrapartida  do  governo  federal  para  que  os  Municípios

possam ser atendidos.

O Deputado João Leite (em aparte)*  -  E tem a questão do médico.  O governo

federal  paga  R$2,00 por  consulta  a  um clínico-geral.  O  Deputado  Doutor  Wilson

Batista é cirurgião, como o Deputado Hely Tarqüínio também é. Não sei quanto custa

uma  cirurgia,  quanto  ele  recebe  do  governo  federal  para  fazer  essas  cirurgias

complicadas que faz. Mas sei que são R$2,00 por atendimento o que o clínico-geral

recebe.

A Deputada Liza Prado* - Quanto custa, Deputado Doutor Wilson Batista?
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O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Deputada Liza Prado, a gravidade

da saúde no Brasil hoje é aquilo que o Deputado João Leite falou: o investimento feito

atualmente é o mesmo de 15 anos atrás. Parece que eles não estão acompanhando

a  evolução  da  medicina,  que está  muito  mais  cara.  A tecnologia,  a  inovação  do

diagnóstico,  os  tratamentos,  tudo isso  encareceu muito  a  medicina.  E  o  governo

federal quer que a medicina do Brasil seja feita apenas com Raio X. Existem hoje a

ressonância e a tomografia. Não podemos mais praticar a medicina de 15 anos atrás,

apenas com estetoscópio e Raio X. Por isso os diagnósticos não são feitos.

No Rio de Janeiro,  uma moça jovem passou por  diversos hospitais,  voltou para

casa e retornou morta ao hospital. Ela recebeu todos os atendimentos que procurou,

mas nenhum foi feito com qualidade. A paciente era examinada de qualquer jeito e

liberada; mas morreu ao retornar ao hospital.

A Deputada Liza Prado* - E quando a doença não aparece em determinado exame,

mas aparece em outro?

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Isso acontece diariamente nos

corredores dos hospitais, nas clínicas dos Municípios.

Tragédias como essas são diárias e posso citar inúmeras. Temos um investimento

que está abaixo do custo.

O governo federal lançou o Provab - Programa de Valorização do Profissional da

Atenção Básica da Saúde. Como isso é feito? Um médico recém-formado, saído da

universidade ou da faculdade de medicina, que ainda não está totalmente preparado

para  oferecer  uma  medicina  de  qualidade,  para  fazer  os  diagnósticos  e  os

tratamentos  corretamente,  ganhará  R$8.000,00  nos  Municípios.  Parece  até  uma

atitude de valorização, mas temos que ter cuidado porque isso também pode deixar

muitos pacientes com a falsa impressão de que estão sendo atendidos e cuidados,

mas muitos diagnósticos deixam de ser feitos e muitos pacientes perdem sua vida.

Por quê? Sabemos que a medicina depende de um ambulatório de especialidades,

precisamos  que  os  pacientes  sejam  atendidos  por  especialistas  para  que  os

diagnósticos não sejam feitos tardiamente. Hoje temos inúmeros...(- É interrompido.)

A Deputada Liza Prado* - O senhor viu a decisão sobre a cirurgia bariátrica? Acho

que foi um avanço.
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O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - É um avanço, mas temos que

verificar quem tem acesso à cirurgia bariátrica hoje, pois são poucas pessoas. A fila

para fazer uma cirurgia bariátrica é imensa. Os pacientes com obesidade mórbida

necessitam da cirurgia,  mas ela é feita  apenas em clínicas particulares,  porque o

custo pago para procedimentos dessa natureza está muito abaixo do valor real gasto

pelo hospital e pela equipe médica. Numa cirurgia de esôfago, por exemplo, que é

uma cirurgia grande, a equipe médica ganha R$300,00 ou R$400,00, valor que não é

suficiente para o médico pagar nem a gasolina das inúmeras vezes em que vai ao

hospital para acompanhar o paciente. Por isso temos filas enormes, com pacientes

enfrentando grandes dificuldades e sem diagnóstico para suas doenças. As pessoas

não têm acesso a uma medicina de qualidade porque ela só é feita de forma privada.

O custo pago pelo SUS não remunera esses profissionais adequadamente.

Temos outra discrepância, que é uma lei  editada no ano passado pelo governo

federal, determinando que o tratamento para o câncer tem que ser iniciado em até 60

dias.

A Deputada Liza Prado* - Tem que ser rápido, o paciente não pode esperar 60 dias.

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)*  -  Deixar um paciente com uma

biópsia na mão, com um diagnóstico de câncer durante 60 dias em casa, aguardando

o início do tratamento, é uma tortura. O paciente não dorme porque sabe que está

com o diagnóstico de câncer na mão. Ele quer que o tratamento seja iniciado o mais

rápido possível.

A Deputada Liza Prado* -  Ele tem o direito  de ser tratado rapidamente porque,

quanto mais rápido for, mais chances de cura ele terá.

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Essa atitude foi a de empurrar os

males da saúde com a barriga.

O Tribunal de Contas fez um estudo mostrando que as pessoas esperavam 100,

120 dias para iniciar o tratamento. Então, esse prazo baixou de 100 para 60, mas

continua longo. A maioria dos pacientes diagnosticados tardiamente enfrentarão uma

espera  muito  maior  do  que  60  dias,  porque  o  Brasil  não  está  preparado  com

residências médicas, com médicos, com universidades e hospitais para atender todos

esses pacientes. É dessa forma que enfrentamos a saúde.
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A Deputada Liza Prado* - Quanto custa uma cirurgia hoje?

O Deputado João Leite (em aparte)* - Quanto o SUS paga?

A Deputada Liza Prado* - A cirurgia bariátrica custa R$400,00, não é?

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - As cirurgias de grande porte não

ultrapassam R$1.000,00 para toda a equipe. As cirurgias de médio porte...

O Deputado João Leite (em aparte)* - Quais são os profissionais da equipe? É o

anestesista...

O  Deputado  Doutor  Wilson Batista  (em aparte)*  -  O  anestesista,  o  cirurgião,  o

instrumentador, o auxiliar, o pós-operatório, a UTI e os diversos acompanhamentos

feitos até a alta do paciente, bem como o acompanhamento feito depois.

O Deputado João Leite  (em aparte)*  -  São R$1.000,00 para  dividir  entre  todos

esses profissionais?

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Sim. A média que o Brasil gasta

com a saúde é cerca de R$600,00, ou seja, US$300,00 por pessoa anualmente. A

média  mundial  é  de  US$800,00,  ou  seja,  R$1.500,00 por  pessoa anualmente.  O

Brasil gasta apenas R$600,00 anualmente por pessoa, que é uma das médias mais

baixas do mundo, comparada apenas a países como o Marrocos e outros países

pobres.

E  o  Brasil,  que  era  a  sexta  economia  mundial,  ostenta  esse  custo  com  sua

população. E vejam que já passou para a sétima economia mundial, perdendo para a

Inglaterra, em decorrência do PIB brasileiro, que foi um dos menores do mundo. E

não se pode dizer que a causa é a crise financeira mundial, pois os demais países da

América Latina cresceram 4%, 5%, 7%. Por que o Brasil foi o único a crescer apenas

0,9%? Então, vemos que é um país sem planejamento, sem futuro, que está sendo

levado  pela  companheirada,  sem  nenhum  planejamento.  Não  estão  gastando

neurônios com o planejamento do Brasil. Quais obras de infraestrutura existem no

País hoje? Quase nenhuma. A Presidenta, lá em Roma, poderia visitar o trem-bala,

pois aqui ele é apenas imaginário.

A Deputada Liza Prado* - Em Uberlândia, estamos tentando apresentar um projeto

para que a cidade tenha um trem ou, pelo menos, um ônibus sobre trilhos. A cidade já

está congestionada. O Deputado Weliton Prado apresentou a proposta para que se
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pudesse,  pelo  menos,  estudar  a  viabilidade.  Ninguém  aguenta  mais.  Em  Belo

Horizonte, Rio, São Paulo, a população demora horas para chegar em casa. Ninguém

suporta mais esse problema da mobilidade urbana. O pedestre não tem acesso. As

pessoas vivem mal. Estou torcendo para que, no PAC 2, sejam liberados recursos

para que as condições de vida sejam melhoradas por meio dos BRTs, da valorização

do  transporte  de  massa.  Como  poderemos  usar  o  atual  transporte  de  massa,

Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  se  os  ônibus  estão  sempre  atrasados,  lotados,

funcionando precariamente; se o asfalto está ruim e as ruas são estreitas? Se não

pensarmos em nossas cidades, nada mudará.

A população está estressada, irritada, o que acaba prejudicando sua saúde. Cada

vez mais, há crimes horrorosos, pois as pessoas estão com problemas psicológicos

gravíssimos e buscam a saída nas drogas, no álcool, para poder relaxar. A porta de

entrada das drogas é o álcool. A pessoa começa a beber, e aí se inicia um círculo

vicioso de violência.  As mulheres e as  crianças são  as que mais  sofrem, não é,

Deputado Doutor Wilson Batista? Esse é um problema gravíssimo.

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - E, complementando, queria falar

sobre os principais desafios da sociedade. Um mal enfrentado por todas as famílias é

o consumo e o abuso de “crack”. São 45 mil mortes por ano, principalmente de jovens

entre 15 e 25 anos, que estão envolvidos com o uso do “crack” e o narcotráfico.

Preocupações como essa devem estar atualmente na agenda do Brasil. É necessário

haver  investimento,  planejamento,  obras  que  tragam  resultados  e  promovam  a

melhoria da qualidade de vida das pessoas, pois tudo isso é fruto da má qualidade de

vida.

Se fizermos um levantamento social,  veremos que 60% das pessoas envolvidas

com  as  drogas  não  têm  nenhuma  perspectiva  de  futuro.  Por  isso,  estão  se

associando às drogas e ao narcotráfico. Precisamos investir, portanto, na qualidade

de vida. É necessário haver um investimento humano. Essas pessoas precisam ter

empregos de qualidade; não basta haver empregos com pagamento de dois ou três

salários mínimos. As pessoas precisam ter empregos e ganhar bem para estruturar

suas famílias, dando aos filhos acesso a um futuro digno e feliz.

A Deputada Liza Prado* - Deputado Doutor Wilson Batista, ontem, fizemos uma
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reunião  para  organizar  a  II  Marcha  de  Enfrentamento  ao  Crack,  e  fiquei  com  o

coração nas mãos ao ouvir o depoimento de muitas mães. Vivenciamos todos os dias

a situação de famílias que não sabem o que fazer, pois não conseguem internar seus

filhos, que estão morrendo. Ontem, uma mãe disse que seu filho tirou todos os canos

de  água  e  registros  da  casa  para  vender  e  trocar  por  drogas,  deixando  a  casa

inundada, pois não conseguiu conter o vazamento. Já não há mais nada na casa,

pois ele tirou tudo.

Para combater essa droga,  existe um projeto do governo estadual,  e o governo

federal também lançou o programa chamado “Crack, é possível vencer”. Aliás, torço

para que Deus permita que haja recursos para as ONGs e elas sejam capacitadas.

Há pouco, pedimos o direito de antena para alguns locais. Também conversei com o

Secretário de Estado de Saúde, Antônio Jorge, para solicitar a ele o direito de antena

para a nossa região, o que será muito importante para capacitar o pessoal da saúde e

das ONGs em várias partes do Estado de Minas Gerais. Esperamos que o direito de

antena seja  concedido para  a  TV do governo estadual  a  fim de capacitarmos  os

profissionais de maneira mais eficiente e barata. É preciso que os profissionais da

saúde saibam como ajudar essas famílias.

No Mães de Minas contra o “crack”, as mulheres participantes transformam a dor

que têm em trabalho e ação, e nós estamos ajudando-as a organizar a 2ª Marcha

contra o Crack e Outras Drogas, junto à Igreja Católica, aos pastores, aos espíritas, à

polícia e ao Proerd, a fim de mostrarmos a nossa insatisfação com a situação das

drogas em Minas Gerais. Não aceitamos drogas em Minas Gerais. Também pedimos

às entidades e às ONGs que se registrem junto ao governo estadual, com toda a

documentação,  com o objetivo de conseguirem o mínimo necessário para custear

clínicas  e  atender  às  pessoas  que  não  podem  pagar  por  intermédio  das  vagas

sociais.

As pessoas que usam drogas sofrem surtos e têm mania de perseguição. O Chorão

é um exemplo  clássico  disso.  Ele  passou por  uns  quatro  ou  cinco  hotéis.  Essas

pessoas destroem toda a casa e têm alucinações. São problemas gravíssimos que

nos incomodam. Entretanto, tudo passa por uma educação decente e por escolas que

não tenham dificuldades relacionadas com a liberdade religiosa. O importante é criar
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nos estudantes a capacidade de adquirir fortes princípios familiares, e a escola deve

colaborar  com  esse  estudante.  Queremos  um  povo  mais  solidário  e  fraterno,

Deputado Doutor Wilson Batista.

Fico muito angustiada quando vemos que a nossa caminhada ainda será longa. Em

relação a esse veto, luto e torço pelo apoio de todos os presentes, porque ele é uma

forma de conceder  liberdade de crença,  liberdade religiosa,  para que as  pessoas

tenham fé e disposição para suportar essa vida tão difícil e ajudar o próximo. O que

está  acontecendo  no  Brasil  também  está  acontecendo  em  Minas  Gerais.  A

insatisfação é grande porque as famílias não sabem mais o que fazer com o vício do

“crack”. Faltam médicos e faltam leitos, mas o Secretário Antônio Jorge, juntamente

ao Cloves e ao Eros Biondini, na Secretaria de Juventude, tem tentado trabalhar com

essa questão que, a meu ver, já melhorou. Entretanto, ainda é preciso que o governo

federal repasse mais recursos para os Municípios para que eles tenham os próprios

leitos e hospitais regionais.

Na  região  do  Triângulo  Mineiro,  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  estamos

escolhendo três  locais  para a implantação do hospital  regional  para desafogar  os

grandes  centros.  Se  não  lutarmos  e  não  nos  dedicarmos  para  que haja  escolas

inclusivas e cidades inteligentes e educadoras para ajudar o nosso povo, Deputado

João Leite, ficará difícil avançar.

Hoje vejo a oportunidade de discutir todas essas questões e de dizer que este país

tem  saída  e  que  este  Estado  tem  solução.  As  pessoas  precisam  de  chance,  de

credibilidade e de ser amparadas. A coisa mais triste do mundo é o preconceito. Aliás,

eu conversei com a Ana Lúcia Gazzola, nossa Secretária de Estado de Educação,

sobre a importância de o Estado criar nas escolas um comitê de enfrentamento dos

conflitos,  porque  as  professoras  e  os  professores  estão  sofrendo  violência.  Os

vândalos destroem e roubam as escolas; quebram tudo. É preciso termos uma escola

que realmente cuide dos seus professores e valorize a educação. Todo passo que

damos rumo à educação será para fortalecer a democracia. Então, é importante que

a  educação  seja  valorizada  e  seja  oferecida  para  todos.  As  cidades  devem  ser

inteligentes. Devemos ter estudantes, mas não como os que observamos, como os

estudantes da UFMG que saíram em uma matéria nacional, envergonhando Minas
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Gerais. Estudantes realizaram trotes preconceituosos. Pintaram os alunos de preto,

colocaram correntes e os algemaram como se fossem escravos,  chamando-os de

Xica da Silva. Havia também outros  torturando,  uma coisa horrorosa.  Que país é

este? Que educação é essa que não respeita a raça negra? Que educação é esta

cujos alunos não respeitam os seus colegas, abusam, insultam, achincalham? Então,

é preciso dispormos de uma escola que respeite a liberdade religiosa, que trate bem

as pessoas deficientes e tenha sensibilidade.

Esperamos que a mobilidade urbana possa prevalecer e que as pessoas possam

ser mais felizes e solidárias. Então, acredito que há um caminho para a derrubada

desse veto. Precisaremos de 48 votos para derrubá-lo. Creio que estamos dando um

passo,  Deputados  Gilberto  Abramo,  João  Leite,  Doutor  Wilson  e  meu  querido

Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, para conseguirmos ter escolas que respeitem a

liberdade do povo.

Então, termino pedindo apoio aos colegas para a derrubada do veto. Esse projeto é

muito importante principalmente para as pessoas evangélicas, mas também para as

de outras religiões. Colocamos uma emenda para todos. Espero podermos derrubá-

lo,  pois  já  há  a  aquiescência  do  Governador.  Espero,  então,  receber  o  apoio  de

vocês.  Se  Deus  abençoar,  vamos  conseguir  isso,  porque  é  justo.  A Constituição

garante esse direito  de liberdade,  garante que o Estado busque alternativas para

evitar que provas sejam feitas às sextas-feiras. Por que, então, não deixar a lei?

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Gilberto Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, antes de entrar no assunto do veto à

Proposição de Lei nº 21.425, gostaria de fazer uma consulta à Mesa, principalmente

ao Dr. José Geraldo.

Questão de Ordem

O Deputado  Gilberto  Abramo -  Existe,  no  caso  do  veto  que  trata  do  ICMS de

templos religiosos - ele foi apresentado no final do ano -, uma emenda que, por sua

vez, foi vetada. A justificativa é sempre a mesma: a prerrogativa do Estado - ou seja,

não houve uma consulta, e o Estado não pode sair prejudicado, pois tem os seus

direitos. Contudo, existem várias emendas que apresentamos aqui, e não houve um

parecer da Secretaria de Estado. Então, automaticamente, não soubemos o impacto
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que a aprovação dessas isenções traria para o Estado. Se não sabemos o impacto e

as emendas não foram vetadas, até que ponto cabe a esta Casa aprová-las sem um

parecer técnico da Secretaria de Fazenda? Acho que a lei serve tanto para um quanto

para outros.  Não pode haver distinções. Então,  se aprovamos aqui  emendas sem

parecer técnico, não soubemos do impacto e não o justificaram, não utilizaram os

mesmos  argumentos,  a  emenda  do  Gustavo  Valadares  foi  apresentada.  Fere  a

Constituição, art. 150, etc. Então, queremos saber. Se possível, gostaria que, na parte

da tarde, se houver possibilidade...

O Deputado João Leite (em aparte)* - Deputado Gilberto Abramo, eu conversava

com a Deputada Liza Prado e não pude entender bem a questão de ordem de V. Exa.

Trata-se de emenda à Constituição ou de algum projeto ligado ao governo?

O Deputado Gilberto Abramo - Trata-se de emenda a um projeto. Já aprovamos

aqui várias emendas que beneficiavam setores. Isso é comum, faz parte. Só que,

quando a Secretaria de Fazenda veta algum artigo, alguma emenda, na maioria dos

casos usa sempre o mesmo argumento: prerrogativa do Executivo. Então, entendo

que não houve a possibilidade de o Executivo aprovar porque não houve conversas

para apresentar o impacto que isso poderia causar à receita. Entendo dessa forma.

Assim,  não houve uma conversa entre o Executivo e o Legislativo.  Se umas são

aprovadas sem esse relatório de impacto financeiro, por que outras não o são, se são

apresentadas pelo mesmo Parlamento?

O Deputado João Leite (em aparte)* - Estão ligadas ao ICMS das igrejas?

O Deputado Gilberto Abramo -  Exatamente a emenda que foi  apresentada pelo

Gustavo Valadares no final do ano. Então, antes de entrar no projeto, gostaria  de

obter uma resposta, de preferência por escrito. Se necessário, formalizo por escrito.

O Sr. Presidente - Responderemos oportunamente, porque na verdade não tenho

dados sobre esse impacto.

O  Deputado  Gilberto  Abramo -  Exatamente  por  isso,  à  tarde  faço  questão  de

lembrar essa questão novamente.

O Sr. Presidente - Estaremos atentos, e vou solicitar essa resposta formalmente.

O  Deputado  Gilberto  Abramo -  Exatamente.  Sr.  Presidente,  sei  que  não  temos

quórum para  continuar  o  trabalho,  mas gostaria  de  pegar  um gancho na fala  do
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Deputado  João  Leite,  a  qual  se  refere  à  família.  Tenho  como  máxima  que  a

desvalorização da família é a decadência do Estado.  Enquanto não se pensar na

família, não há como o Estado demonstrar ou ser o que de fato apresenta ser, porque

sua base, que é a família, está completamente desvalorizada.

Ao mesmo tempo,  quero  parabenizar  a  Força  Jovem  em  Minas,  a  qual  fez no

sábado passado uma caminhada pelo centro da cidade, com o título BH sem Drogas.

Milhares de jovens se fizeram presentes, mostrando, acima de tudo, a preocupação

com  o  crescimento  das  drogas,  em especial  o  “crack”.  Houve  uma manifestação

pacífica  de  luta  contra  as  drogas,  e  houve  o  reconhecimento  tanto  da  parte  do

governo  municipal  quanto  da  parte  do  governo  estadual.  Essa  juventude  se

mobilizará  novamente para a orientação contra  a  dengue neste  período chuvoso.

Houve  um  crescimento  altíssimo.  Aproximadamente  10  mil  jovens  receberão

instruções e sairão de casa em casa, pelas ruas de Belo Horizonte, orientando as

pessoas sobre a importância de combaterem a dengue.

Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Então, Sr. Presidente, gostaria que meu tempo fosse

reservado para a parte da tarde. Solicito, de plano, o encerramento da reunião.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/3/2013

Às 10h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

André  Quintão,  Duilio  de  Castro,  Gustavo  Perrella  e  Luiz  Henrique,  membros  da

supracitada  Comissão.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  João  Leite  e

Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião

Costa, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno,
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dispensa a leitura da ata de reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

destina  a  debater  o  Projeto  de  Lei  nº  3.688/2013,  de  autoria  do  Governador  do

Estado, que cria e extingue cargos no âmbito da Agência Reguladora de Serviços de

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais -

Arsae-MG  -  e  altera  a  Taxa  de  Fiscalização  sobre  Serviços  Públicos  de

Abastecimento  de  Água  e  Saneamento  -  TFAS  -  e  dá  outras  providências,  e  a

apreciar a matéria constante da pauta. A seguir, informa o recebimento das seguintes

comunicações: do Deputado Tiago Ulisses, Líder do Bloco Avança Minas, publicada

no “Diário do Legislativo” de 16/3/2013, e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que

justifica sua ausência na reunião. O Presidente acusa o recebimento das seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

3.835 e 3.840/2013 e, em virtude de redistribuição, os Projetos de Lei nºs 341, 1.858

e  2.732/2011  e  2.841,  2.855,  2.926,  2.965,  2.973,  3.287,  3.344  e  3.647/2012

(Deputado  Gustavo  Perrella);  Projetos  de  Lei  nºs  3.836,  3.848,  3.850,  3.870  e

3.873/2013 e, em virtude de redistribuição, os Projetos de Lei nºs 73, 1.046, 1.049,

1.686, 2.324 e 2.378/2011 e 2.835, 2.901 e 3.357/2012 (Deputado Luiz Henrique);

Projetos  de Lei  nºs 3.803,  3.832 e 3.838/2013 e,  em virtude de redistribuição,  os

Projetos de Lei  nºs 87,  250, 483, 691,  1.476,  1.570 e 2.537/2011 e 2.957,  3.012,

3.398, 3.497 e 3.627/2012 e o Projeto de Resolução nº 411/2011 (Deputado Juarez

Távora); Projetos de Lei nºs 3.849, 3.851 e 3.854/2013 e, em virtude de redistribuição,

os Projetos  de Lei  nºs 271,  587,  1.454,  1.528,  1.529,  1.556,  1.569,  1.744,  2.009,

2.371,  2.479,  2.498,  2.540  e  2.623/2011 e  3.082,  3.254  e  3.355/2012  (Deputado

Leonídio Bouças); Projetos de Lei nºs 3.839, 3.841, 3.847 e 3.853/2013 e, em virtude

de redistribuição, os Projetos de Lei nºs 575, 1.011, 1.090, 1.402, 1.404, 1.729, 1.786,

2.265,  2.367,  2.404,  2.597  e  2.686/2011  e  2.983,  2.997,  3.041  e  3.367/2012

(Deputado André Quintão); Projetos de Lei nºs 3.842, 3.852, 3.866 e 3.869/2013 e,

em virtude de redistribuição, os Projetos de Lei nºs 402, 890, 891, 1.019, 2.145 e

2.470/2011 e 2.890 e  2.893/2012,  o  Projeto  de Lei  Complementar  nº33/2012 e  o

Projeto de Resolução nº 1.582/2011 (Deputado Sebastião Costa); Projetos de Lei nºs

3.833, 3.834, 3.837, 3.867, 3.871 e 3.872/2013 e, em virtude de redistribuição, os
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Projetos de Lei nºs 379, 788, 1.251, 1.361, 1.527, 1.663, 1.795, 1.825, 2.031, 2.061,

2.178,  2.546/2011  e  3.242,  3.384,  3.420  e  3.612/2012  (Deputado  Dalmo  Ribeiro

Silva). A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir o Sr.

Antônio Abrahão Caram Filho, Diretor-Geral da Arsae - MG - ,  que é convidado a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado André Quintão,

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

Logo após, passa a palavra ao convidado, para que faça sua exposição. Abertos os

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

Presidência agradece a presença do convidado e suspende a reunião por 5 minutos.

Reabertos  os  trabalhos,  passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. É aprovado requerimento de autoria do Deputado Gustavo

Perrella, em que solicita seja apreciado o Projeto de Lei nº 3.688/2013 em primeiro

lugar nesta fase. Após discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui pela

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

3.688/2013 na forma do Substitutivo nº1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Na

fase de discussão do parecer do relator, Deputado Sebastião Costa (em virtude de

redistribuição),  que  conclui  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.826/2013 na forma do Substitutivo nº1, no 1º turno, o Presidente

defere o pedido de vista do Deputado André Quintão. Após discussão e votação, são

aprovados  os  pareceres  que  concluem  pela  juricidade,  constitucionalidade  e

legalidade,  no  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº33/2012  na forma do

Substitutivo nº 1 e dos Projetos de Lei nºs 3.803/2013 na forma do Substitutivo nº1,

3.812/2013 com a Emenda nº1 e 3.815, 3.818 e 3.819/2013, este com a Emenda nº1

(relator:  Deputado Sebastião Costa, os cinco últimos em virtude de redistribuição),

3.354/2012 na forma do Substitutivo nº 1 e 3.814/2013 (relator: Deputado Gustavo

Perrella),  3.813  e  3.817/2013,  este  com  a  Emenda  nº1  (relator:  Deputado  Luiz

Henrique) e 3.816/2013 (relator: Deputado André Quintão). Após discussão e votação,

é  aprovado  o  parecer  que  conclui  pela  antijuricidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 429 e 1.618/2011 (relator: Deputado

Sebastião  Costa)  e  3.287  e  3.344/2012  (relator:  Deputado  Gustavo  Perrella).  Os
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pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 3.196/2012 e 3.696/2013, no 1º turno, deixam

de ser apreciados em virtude de solicitação de prorrogação de prazo regimental pelos

respectivos  relatores,  Deputados  Gustavo  Perrella  e  Sebastião  Costa.  São

convertidos em diligência à Seplag o Projeto de Lei nº 3.775/2013; à Seplag e ao

Prefeito Municipal de São Sebastião da Bela Vista, o Projeto de Lei nº 3.782/2013

(relator:  Luiz  Henrique);  à  Seplag,  ao  autor  e ao  Prefeito  Municipal  de  Muriaé,  o

Projeto de Lei nº 3.805/2013; à Seplag, ao autor e ao Prefeito Municipal de Carmésia,

o Projeto de Lei nº 3.831/2013 (relator: Deputado Sebastião Costa). O parecer sobre

o Projeto de Lei nº 3.843/2013, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de

solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado Sebastião Costa. Retira-se do

recinto o Deputado André Quintão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.777/2013,  2.316/2011,

3.328/2012 (este com a Emenda nº1), 3.750 e 3.798/2013 (relator: Deputado Gustavo

Perrella, os quatro últimos em virtude de redistribuição); 3.578, 3.747, 3.757, 3.794 e

3.801/2013 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição); 3.047,

3.749, 3.760 e 3.767/2013, com a Emenda nº1 (relator: Deputado Luiz Henrique, o

último em virtude de redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a

próxima reunião extraordinária a ser realizada no dia 20/3/2013, às 14h45min, com a

finalidade  de  apreciar  o  parecer,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.826/2013,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Duilio de Castro - Dalmo Ribeiro Silva - Adalclever

Lopes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.793/2012

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia
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Relatório

De autoria  do  Deputado  Antonio  Lerin,  o  projeto  de  lei  em epígrafe visa  dar  a

denominação  de  Escola  Estadual  Professora  Neide  Oliveira  Gomes  à  Escola

Estadual Residencial 2000, localizada no Município de Uberaba.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.793/2012 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Professora Neide Oliveira Gomes à Escola Estadual Residencial 2000, localizada no

Município de Uberaba.

Cabe  ressaltar  que  a  educadora  Neide  Oliveira  Gomes,  nascida  em  Uberaba,

ingressou, ainda muito jovem, no Colégio Nossa Senhora das Dores, concluindo seu

curso de Magistério em 1962.

Em  1964,  assumiu  cargo  de  Professora  na  Escola  Estadual  Frei  Teodósio,  no

Município  de  Frutal,  onde  também  exerceu  a  função  de  Auxiliar  de  Secretaria.

Paralelamente,  cursou  Pedagogia  e  habilitou-se  em  Administração  Escolar,

Supervisão e Inspeção Escolar na Faculdade Riopretense de Filosofia,  Ciências e

Letras, de São José do Rio Preto, em São Paulo.

A partir de 1981, passou a integrar o quadro dos servidores da Superintendência

Regional de Ensino de Uberaba como Delegada Regional de Ensino. Durante os 28

anos em que trabalhou nesse órgão, exerceu, entre outras, a função de Inspetora

Escolar e coordenou o Programa de Capacitação de Dirigentes Escolares - Procad.

Sua vida foi marcada pela dedicação à educação, área em que realizou um trabalho

exemplar  de busca do conhecimento  e do aperfeiçoamento .  Sua experiência em

diferentes áreas da educação, aliada a uma atuação consciente de seus deveres,

renderam-lhe a admiração e o respeito dos uberabenses.

Isso  posto,  consideramos  meritória  a  homenagem  que  se  pretende  fazer  à

Professora Neide Oliveira Gomes, denominando a mencionada unidade escolar com

seu nome.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.793/2012, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.312/2012

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  da  Deputada  Luzia  Ferreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação a escola estadual localizada no Município de Santa Luzia.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.312/2012 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Presidente Itamar Franco à escola estadual localizada na Rua Sete, nº 140, Bairro

Belo Vale, no Município de Santa Luzia.

Cabe destacar que o Presidente Itamar Franco ingressou na carreira política em

1958, quando se filiou ao Partido Trabalhista Brasileiro - PTB. No mesmo ano, foi

candidato a Vereador e, em 1962, a Vice-Prefeito de Juiz de Fora, não obtendo êxito

nas duas tentativas.

Com o início do regime militar, filiou-se ao Movimento Democrático Brasileiro - MDB

-, tendo sido eleito Prefeito Municipal de Juiz de Fora de 1967 a 1971 e reeleito em

1972. Dois anos depois,  renunciou ao cargo para candidatar-se, com sucesso, ao

Senado Federal.

No início da década de 1980, com o pluripartidarismo restabelecido no País, filiou-

se ao PMDB. Em 1982, foi eleito Senador novamente. Defendeu a campanha pelo

restabelecimento das eleições diretas e votou no candidato oposicionista Tancredo

Neves na eleição presidencial  de 1985. Migrou para o PL em 1986, ano em que

concorreu ao governo de Minas, mas foi derrotado, voltando ao Senado em 1987,
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pela terceira vez.

Em 1988, Itamar Franco uniu-se ao Governador de Alagoas Fernando Collor de

Mello para lançar a candidatura do primeiro à Presidência e a sua à Vice-Presidência

da República pelo Partido da Reconstrução Nacional - PRN. Como Vice-Presidente,

divergiu  em  vários  aspectos  da  política  econômico-financeira  adotada  por  Collor,

vindo a retirar-se do PRN e voltando ao PMDB em 1992. Após o “impeachment” de

Collor, assumiu a Presidência da República, no final de 1992. Em seu mandato, foi

realizado  um  plebiscito  sobre  a  forma  de  governo  no  Brasil  que  resultou  na

permanência  da  república  presidencialista  no  País.  Ainda  durante  sua gestão,  foi

idealizado  o  Plano  Real,  elaborado  pelo  então  Ministro  da  Fazenda  Fernando

Henrique Cardoso.

É  importante  destacar  que  o  Presidente  Itamar  Franco  realizou  os  primeiros

projetos de combate à miséria ao lado do sociólogo Betinho. Homem sério e correto,

seu governo talvez tenha sido o único da história republicana livre de escândalos de

corrupção. Chegou ao fim do mandato com 84% de aprovação popular.

Em 1998, Itamar Franco elegeu-se Governador de Minas Gerais pelo PMDB, tendo

ocupado o cargo de 1999 a 2003. Assim que tomou posse, decretou moratória no

Estado.  Entre  outros  aspectos,  alegava  a  necessidade  de  se  empreender  uma

auditoria na dívida estadual, na época atrelada a uma taxa de juros de 7,5% ao ano,

enquanto Estados como São Paulo negociavam suas dívidas a uma taxa de 6% ao

ano.

Foi em seu governo que a dívida mineira foi equacionada e começou a ser quitada

e, ainda, que o controle acionário da Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig

-, hoje uma das maiores empresas de geração, transmissão e distribuição de energia

elétrica do País e do mundo, retornou judicialmente ao Estado.

Itamar Franco também foi contra a privatização de Furnas. Na ocasião, mobilizou a

Polícia Militar do Estado em uma das principais usinas da empresa. Apesar de sua

postura ter sido muito criticada, conseguiu impedir a privatização.

A recomposição do setor público em bases burocráticas, passando essencialmente

pela valorização do servidor, pelo reaparelhamento das principais agências de ação

estatal e pelo ajuste fiscal, marcou a gestão de Itamar Franco à frente do Executivo
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mineiro.  Em  síntese,  nesse  período,  houve  uma  importante  organização  da

administração pública do Estado.

Terminado seu  mandato  no  governo de  Minas  no final  de  2002,  Itamar  Franco

decidiu não se candidatar à reeleição e apoiar a candidatura de Aécio Neves para o

governo do Estado e de Luiz Inácio Lula da Silva para a Presidência da República.

Com  a  vitória  de  Lula,  foi  nomeado  Embaixador  brasileiro  na  Itália,  cargo  que

exerceu até 2005. Em maio de 2009, filiou-se ao Partido Popular Socialista - PPS.

Nas  eleições  de  2010,  foi  eleito,  mais  uma vez,  Senador  pelo  Estado  de  Minas

Gerais.

Em maio de 2011, foi diagnosticado com leucemia. Alguns dias depois, licenciou-se

do Senado para submeter-se a tratamento. Em 2 de julho do mesmo ano, Itamar

Franco faleceu em decorrência do agravamento de seu estado de saúde.

Pelas  razões  aduzidas,  entendemos  justa  e  meritória  a  atribuição  do  nome do

Presidente Itamar Franco para denominar a referida unidade escolar de Santa Luzia,

perpetuando seu exemplo de cidadão que exerceu a função pública com dignidade e

honestidade.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.312/2012, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 21 de março de 2013.

Duarte Bechir, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.920/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

O  projeto  de  lei  em  análise,  do  Deputado  Duílio  de  Castro,  determina  que  as

escolas estaduais e as escolas particulares de ensino fundamental e médio do Estado

disponibilizem o boletim eletrônico.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,

Ciência e Tecnologia e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A requerimento da

primeira Comissão, o projeto foi  baixado em diligência à Secretaria  de Estado de

Educação, que se manifestou contrariamente à matéria proposta.
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Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto

ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, VI, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O projeto de lei sob comento determina que as escolas públicas e particulares de

ensino fundamental e médio do Estado disponibilizem na internet o boletim escolar

eletrônico, com as notas e a frequência dos alunos. Para tanto, o projeto atribui ao

governo  do  Estado  a  responsabilidade  de  proporcionar  os  recursos  técnicos

necessários que viabilizem a implantação do boletim escolar de forma eletrônica nas

escolas estaduais. Os estabelecimentos de ensino, por sua vez, ficariam incumbidos

da tarefa de alimentar o banco de dados com as informações necessárias para gerar

e atualizar o boletim escolar eletrônico.

O boletim escolar é instrumento de registro do aproveitamento dos alunos e de

comunicação  entre  escolas  e  famílias  sobre  o  rendimento  dos  estudantes.  Nas

últimas décadas, esse documento passou por diversas alterações: de um documento

confeccionado  artesanalmente,  passou  a  ser  impresso  em  mimeógrafo  ou  em

gráficas e hoje é confeccionado em computador.

Além de refletirem o  desenvolvimento  tecnológico,  as  mudanças  no registro  do

desempenho dos estudantes testemunham as transformações da educação no Brasil,

em especial as que incidiram no significado atribuído à avaliação da aprendizagem

dos alunos e nas relações escola-família.  Essa é a conclusão de uma análise do

percurso histórico dos boletins escolares realizada pela Profa. Flávia Werle, no artigo

intitulado  “Documentos  escolares:  impacto  das  novas  tecnologias”,  publicado  em

2002. Segundo a pesquisadora, no tempo em que se registrava o aproveitamento

satisfatório  a  tinta  azul  ou  preta  e  o  desempenho  insuficiente  era  destacado  em

vermelho, quando se faziam necessárias as assinaturas de Diretores, professores e

pais, bem como se realizavam reuniões entre pais e professores para a entrega do

boletim, esse documento tinha “status” oficial e seu trânsito propiciava uma relação

mais próxima entre as famílias e as escolas, facilitando o estabelecimento de uma
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relação de cooperação para promover a aprendizagem dos alunos.

Com o tempo, o boletim foi perdendo a importância, talvez na mesma medida em

que  escola  e  família  foram se  distanciando  e  as  avaliações  do processo  ensino-

aprendizagem  passaram  a  priorizar  aspectos  qualitativos  em  detrimento  dos

resultados quantitativos auferidos em eventuais provas finais, conforme preceitua o

art.  24,  V,  da  Lei  Federal  nº  9.394,  de  20/12/96  -  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da

Educação  Nacional.  Hoje,  a  entrega  dos  boletins,  ou  qualquer  outra  forma  de

comunicação às famílias sobre o rendimento do aluno, se dá por meio de inciativa da

equipe pedagógica de cada escola e não é mais uma prática sistemática das redes

de educação.

Acreditamos  que  facilitar  o  acesso  dos  pais  aos  boletins  por  meio  de  sua

disponibilização na internet pode significar a restauração de um importante canal de

comunicação escola-família, contribuindo para melhorar o acompanhamento da vida

escolar  dos  estudantes  por  seus  responsáveis  e  dividir  a  tarefa  de  apoiar  a

aprendizagem dos alunos entre professores e pais.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu art. 12, inciso VII, atribui

aos estabelecimentos de ensino a incumbência de informar aos responsáveis legais

pelos alunos sobre sua frequência e seu rendimento, bem como sobre a execução da

proposta pedagógica da escola.

Em Minas Gerais, a Lei nº 15.455, de 12/1/2005, que estabelece normas para o

cumprimento do disposto no referido artigo da lei federal, estabelece, em seu art. 4º-

A, que “os estabelecimentos de ensino fundamental e médio assegurarão aos pais e

responsáveis o acesso às instalações físicas e os informarão sobre a execução de

sua proposta pedagógica e,  em cada etapa de avaliação, sobre a frequência e o

rendimento dos alunos”.

Considerando  que  o  arcabouço  normativo  estadual  já  aponta  essa  diretriz,

entendemos ser importante garantir a facilidade do acesso dos pais aos dados de

rendimento e frequência escolar de seus filhos por meio de uma das ferramentas de

armazenamento de informações e comunicação mais efetivas disponíveis atualmente:

a internet.

Em  nota  técnica,  a  Secretaria  de  Estado  de  Educação  - SEE  - se  manifestou
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contrariamente ao projeto, argumentando que a rede pública estadual de educação já

conta com um sistema informatizado que forneceria o boletim e a frequência escolar

dos alunos e que esses dados já estariam acessíveis aos pais ou responsáveis na

internet.  Contudo,  segundo  informação  posterior  oriunda da mesma Secretaria,  a

disponibilização do boletim na internet é uma diretriz da SEE e, embora já exista um

banco de dados informatizado com os dados de rendimento e frequência discente, o

recurso ainda não está disponível para usuários externos.

Portanto, a aprovação da proposição em análise serviria também para garantir esse

direito aos pais e responsáveis, além de potencialmente contribuir para a efetivação

desse projeto do governo estadual

Em sua análise,  a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela legalidade,

juridicidade  e  constitucionalidade  da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

promoveu o aprimoramento e a adequação do projeto à técnica legislativa.

O art. 2º desse Substitutivo determina, para as escolas privadas, a imposição das

penalidades  previstas  na  Lei  Federal  nº  8.078,  de  11/11/90,  que  dispõe  sobre  a

proteção do consumidor, no caso do descumprimento das obrigações criadas pela

norma. Tal determinação, em nosso entendimento, é inadequada para a matéria sob

comento.  Julgamos  que  a  não  disponibilização  do  boletim  escolar  na  internet

extrapola o âmbito do direito do consumidor, pois não configuraria quebra de contrato

ou dano aos usuários do serviço educacional.

O  Substitutivo  nº  1  também  responsabiliza  as  instituições  de  ensino  pela

alimentação e atualização dos boletins na internet. Entendemos que essa tarefa pode

ser  atribuída  às  escolas,  como  pode  também  ser  desempenhada  de  forma

centralizada pela Secretaria de Educação. Essa questão, de ordem administrativa,

deve ser resolvida no âmbito da Secretaria de Educação e das escolas particulares, e

não por meio de lei ordinária.

Dessa forma, não estamos de acordo com o Substitutivo nº 1, apresentado pela

Comissão que nos precedeu.

Julgamos pertinente atender à pretensão do autor por meio da alteração da Lei nº

15.455,  de  2005,  que  já  contém  dispositivo  que  trata  do  dever  das  escolas  de

informar  aos pais  e responsáveis  sobre a frequência  e  o  rendimento  dos alunos.
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Sugerimos, então, que seja acrescentado à mencionada lei o art. 4º-B, que determina

a disponibilização do boletim escolar pela internet e estipula o prazo mínimo de um

ano para que a medida seja implementada.

Conclusão

Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.920/2011, no 1º turno,

na forma do Substitutivo nº 2, apresentado a seguir, e pela rejeição do Substitutivo nº

1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Acrescenta à Lei  nº  15.455,  de 12 de janeiro de  2005,  o  art.  4º-B e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 15.455, de12 janeiro de 2005, o seguinte art. 4º-

B:

“Art.  4º-B  -  Os  estabelecimentos  de  ensino  fundamental  e  médio  públicos  e

privadas, integrantes do sistema estadual de educação tornarão acessível ao aluno e

seus representantes legais, na internet, o boletim escolar, que conterá, pelo menos,

dados de rendimento e frequência.

Parágrafo único - O sigilo dos dados deverá ser garantido, de forma que possam

ser acessados somente pelo próprio aluno e por seus representantes legais.”.

Art.  2º  -  Essa lei  entra  em vigor  cento e oitenta  dias  contados da data de sua

publicação.

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.

Duarte Bechir, Presidente - Elismar Prado, relator - Bosco.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 21/3/2013, as seguintes comunicações:

Do Deputado Sávio  Souza  Cruz  em que notifica  o  falecimento  do  Sr.  Leonídio

Pontes Fonseca, ocorrido em 20/3/2013, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr. Antônio Amaro

Martins da Costa Filho, ocorrido em 19/3/2013, nesta Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  José
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Barbosa Sobrinho, ocorrido em 20/3/2013, em Inconfidentes. (- Ciente. Oficie-se.)

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com o ex-Deputado Federal João Magno por sua absolvição na

Ação  Penal  470,  julgada  pelo  STF  (Requerimento  nº  3.825/2012,  do  Deputado

Celinho do Sinttrocel);

de aplauso ao Sicoob Central Cecremge e ao Sicoob Sistema Crediminas pelo Ano

Internacional  do  Cooperativismo,  comemorado  em  2012  (Requerimento  nº

4.015/2012, do Deputado Carlos Mosconi);

de congratulações com o jornalista Tilden Santiago pelo artigo "Revolucionário na

Clandestinidade  e  na  Legalidade",  sobre  o  ex-Deputado  Federal  Sérgio  Miranda,

publicado  no  jornal  "O  Tempo",  em  30/11/2012  (Requerimento  nº  4.138/2012,  do

Deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  o  Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  por  ser  a  primeira

instituição pública a obter credenciamento junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária

e Abastecimento e ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia como

organismo de avaliação de conformidade orgânica (Requerimento nº 4.141/2012, do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  Associação  dos  Apicultores  do  Vale  do  Aço  por  ter

exportado 200t de mel em 2012 (Requerimento nº 4.183/2012, do Deputado Celinho

do Sinttrocel);

de congratulações com o Sr. Carlos Alberto Reis de Paula por sua eleição para o

cargo de Presidente do TST (Requerimento nº 4.186/2012, do Deputado Celinho do

Sinttrocel);

de congratulações com o Sr. Patrus Ananias pela extrema sensibilidade ao redigir

sua  homenagem  ao  ex-Deputado  Federal  Sérgio  Miranda  (Requerimento  nº

4.200/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com a Escola Estadual José Gomes de Morais Filho pelos 15

anos  de  destacado  trabalho  (Requerimento  nº  4.203/2013,  do  Deputado  Dalmo
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Ribeiro Silva);

de congratulações com os estudantes Anderson Sasaki,  Felipe de Souza,  Paulo

Martins, Renan Ramos e Rodrigo Nascimento, que compõem a equipe Xeque-Mate

do Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e Educação, de Santa Rita do

Sapucaí, pelo 3º lugar na etapa nacional do Desafio Sebrae, realizada em Salvador

(BA) (Requerimento nº 4.206/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Jesimar de Oliveira Sandi,  proprietário do sítio São

Joaquim, localizado no Município de Conceição das Pedras,  pela conquista do 1º

lugar no 2º Concurso de Qualidade Cafés do Brasil "Cup of Excellence Natural Late

Harvest  2013",  promovido  pela  Associação  Brasileira  de  Cafés  Especiais

(Requerimento nº 4.207/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Sra. Tereza Cruvinel pelo artigo "Sérgio Miranda, Suave

Guerreiro",  publicado  na  revista  "Retrato  do  Brasil",  nº  66,  de  janeiro  de  2013

(Requerimento nº 4.217/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  a  revista  "Retrato  do  Brasil"  pela  publicação  do  artigo

"Sérgio  Miranda,  Suave  Guerreiro",  na  edição  nº  66,  de  janeiro  de  2013

(Requerimento nº 4.218/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de congratulações com a Fiemg pelos seus 80 anos de fundação (Requerimento nº

4.243/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. José Fernando Coura por sua posse na coordenação

da  Comissão  Especial  de  Mineração  da  Confederação  Nacional  da  Indústria

(Requerimento nº 4.244/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a família do Sr. Alcides Martins Loyola pelo centenário de

seu nascimento (Requerimento nº 4.245/2013, do Deputado Luiz Henrique);

de congratulações com a Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de

Educadores  de  Minas  Gerais  por  ter  completado  um  ano  de  atividades  de

capacitação de educadores (Requerimento nº 4.259/2013, do Deputado Bosco);

de congratulações com o Sr. Jaime Nápoles Villela, Presidente da Associação dos

Procuradores do Estado, pelo Dia Nacional da Advocacia Pública (Requerimento nº

4.261/2013, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr. Luis Carlos Balbino Gambogi por sua nomeação para
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o cargo de Desembargador do Tribunal de Justiça (Requerimento nº 4.295/2013, do

Deputado Inácio Franco).

de aplauso à Cel. PM Cláudia Araújo Romualdo por ser a primeira mulher a assumir

o Comando de Policiamento da Capital nos 236 anos da corporação (Requerimento

nº 4.297/2013, da Deputada Liza Prado);

de aplauso à Sra.  Adriene Barbosa de Faria Andrade por  ser a primeira mulher

eleita para assumir a Presidência do Tribunal de Contas do Estado (Requerimento nº

4.298/2013, da Deputada Liza Prado);

de aplauso à Associação dos Funcionários Fiscais do Estado de Minas Gerais por

seu 63º aniversário (Requerimento nº 4.299/2013, da Deputada Liza Prado);

de pesar à família do Presidente da Venezuela Hugo Chávez e à Embaixada da

Venezuela  por  seu  falecimento  e  cópia  do  artigo  do  jornalista  Mauro  Santayana

publicado  no  jornal  "Hoje  em  Dia"  de  6/6/2013  (Requerimento  nº  4.348/2013,  da

Comissão de Direitos Humanos);

de aplauso aos policiais militares lotados no 36º Batalhão da BPM que participaram

da  operação  que  culminou  na  prisão  de  dois  homens  e  de  uma  mulher  e  na

apreensão  de  33  barras  de  maconha  e  de  materiais  úteis  ao  tráfico  ilícito  de

entorpecentes,  no  Bairro  Morro  Alto,  no  Município  de  Vespasiano,  pelo  excelente

trabalho (Requerimento nº 4.355/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados na 22ª Companhia Independente da 12ª

RPM que participaram da operação denominada Santa Cruz, que culminou na prisão

de  cinco  pessoas  e  na  apreensão de  dois  menores,  que estariam  envolvidos  no

tráfico ilícito de drogas, na região de Inhapim, pelo excelente trabalho (Requerimento

nº 4.356/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados na 22ª Companhia Independente da 12ª

RPM que  participaram da operação que culminou  na  prisão de um homem e na

apreensão de 28 barras de maconha, totalizando 50 kg da droga, no Município de

Caratinga,  pelo  excelente  trabalho (Requerimento nº  4.357/2013,  da Comissão de

Segurança Pública);

de congratulações com o Secretário de Saúde pela edição da Deliberação CIB-

SUS-MG nº 1.351, que aprova incentivo financeiro complementar para os Municípios
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beneficiados pelo programa estruturador Travessia (Requerimento nº 4.377/2013, da

Comissão de Saúde);

de  aplauso  aos  policiais  militares  que  participaram  da  captura  da  quadrilha

especializada em arrombamentos de caixas eletrônicos na Região Metropolitana de

Belo Horizonte (Requerimento nº 4.382/2013, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 26 DE MARÇO DE 2013

ATA

ATA DA 4ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/3/2013

Presidência do Deputado Mário Henrique Caixa

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Leitura de mensagens - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo -

Palavras do Deputado Antônio Carlos Arantes - Entrega de placa - Palavras do Sr.

José César da Costa - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Antônio Carlos Arantes - Fred Costa - Mário Henrique Caixa - Rômulo Veneroso -

Sebastião Costa.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Mário Henrique Caixa) - Às 20h15min, declaro aberta a

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

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das

duas reuniões anteriores.

Atas

- O Deputado Sebastião Costa, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas

das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

A locutora - Destina-se esta reunião a homenagear a Federação das Câmaras de

Dirigentes Lojistas de Minas Gerais - FCDL-MG - pelos 40 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

A locutora - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Marcelo de Souza

e Silva, Secretário Municipal Adjunto de Desenvolvimento Econômico, representando

o  Prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte,  Marcio  Lacerda;  José  César  da  Costa,

Presidente  da  Federação  das  Câmaras  de  Dirigentes  Lojistas  de  Minas  Gerais  -

FCDL-MG  -;  Jonísio  Lustosa  Nogueira,  Diretor  da  Associação  Comercial  e
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Empresarial de Minas Gerais - ACMinas -; e Deputado Antônio Carlos Arantes, autor

do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Leitura de Mensagens

A locutora -  Registramos o recebimento de mensagens dos Exmos. Srs. Antonio

Augusto Anastasia, Governador do Estado de Minas Gerais; Aécio Neves, Senador;

Aelton  Freitas,  Deputado  Federal;  Marcos  Montes,  Deputado  Federal;  e  Glaycon

Franco, Deputado Estadual.

Execução do Hino Nacional

A  locutora  -  Convidamos  os  presentes  a  ouvir  o  Hino  Nacional,  que  será

interpretado pelo violinista Marcelo Nébias e pelo violonista Vítor Duarte.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

A locutora - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Antônio Carlos Arantes

Cumprimento os  Exmos.  Srs.  Deputado Mário  Henrique Caixa,  representando o

Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro; José

César da Costa, Presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de

Minas  Gerais;  Marcelo  Souza  e  Silva,  Secretário  Municipal  Adjunto  de

Desenvolvimento  Econômico,  representando  o  Prefeito  de  Belo  Horizonte,  Marcio

Lacerda; Jonísio Lustosa Nogueira, Diretor da Associação Comercial e Empresarial

de  Minas  Gerais;  autoridades  presentes;  imprensa;  telespectadores  da  TV

Assembleia; senhoras e senhores.

O motivo de estarmos reunidos esta noite é para homenagearmos uma federação

que começou sua história há 40 anos, exatamente no dia 19/3/1973. Era criada a

Federação  das  CDLs  de Minas  Gerais,  que  teve,  como seu primeiro  Presidente,

Danilo Adolpho Santos. Ela é uma instituição surgida em uma época em que não

havia tantos relacionamentos entre CDLs no Estado. Na década de 60, quando foi

criada a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, havia a grande necessidade

de  cada  Estado contar  com  uma instituição que pudesse fazer  valer  a  voz e  as

necessidades das empresas.
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Lembro  às  senhoras  e  aos  senhores  que  a  FCDL de  Minas  Gerais  é  a  maior

federação brasileira nesse segmento e que seu trabalho é referência para todo o

movimento lojista nacional. A missão da CDL é contribuir para o processo contínuo de

aprimoramento de suas entidades, adequando-se aos cenários político, econômico e

social das regiões onde se encontram. Digo que esta missão é muito mais ampla,

pois homenagear a FCDL é aplaudir o trabalho de todas as CDLs do nosso Estado.

Os verbos capacitar, evoluir, agregar, qualificar, organizar, fazer, discutir, possibilitar e

realizar  são  apenas  algumas  ações  que  encontro  ao  lembrar  do  papel  e  da

importância de uma organização como a CDL.

O trabalho da FCDL de Minas se estende pela constituição de suas assessorias

técnicas, embasadas e articuladas para ofertar as informações necessárias para a

criação de novas CDLs no Estado, e hoje, em Minas, já são mais de 200. A FCDL

oferta às suas afiliadas um capital humano qualificado para fortalecer ainda mais as

suas federadas e as empresas associadas às CDLs.

Faço questão de lembrar que esta Casa do povo de Minas já valoriza o trabalho da

FCDL-MG,  afinal  temos  aqui  uma  frente  parlamentar  estadual  que,  de  maneira

legítima, representa os interesses do comércio varejista mineiro. Essa frente é até

liderada pelo amigo Deputado Duarte Bechir e também conta com nosso apoio. O

Deputado Duarte Bechir até estaria aqui presente, mas, por problema de saúde de

sua mãe, precisou se ausentar no início da noite e me pediu que o justificasse. Ele é

um grande companheiro.

Enfim,  amigos,  é  importante  ressaltar,  volto  a  dizer,  que  é  por  meio  do  capital

humano que se faz crescer uma federação como a FCDL de Minas. Estendo meu

abraço a toda a diretoria, ao Presidente José César da Costa, ao 1º-Vice-Presidente

Vandir  Domingos  da  Silva;  ao  1º-Vice-Presidente  e  ao  2º-Vice-Presidente

Administrativo  e  Financeiro  Marco Antônio  de  Oliveira  e Francisco  José de Melo,

respectivamente; aos Vice-Presidentes da Zona da Mata, Antônio Chala; do Triângulo

Mineiro, Celso Guimarães; do Vale do Rio Doce, Flávio Leal; do Centro-Oeste, Luiz

Vicente da Costa;  do Noroeste de Minas, Marcos Antônio  Luiz;  do Sul  de  Minas,

Nílson Andrade, meu fraterno amigo de minha querida Paraguaçu; do Alto Paranaíba,

Pedro Paulo de Freitas; da região central, Roberto Alfeu; e do Norte de Minas, Vandi



1264
____________________________________________________________________________

Ribeiro;  aos  conselheiros  fiscais  João  Batista  de  Assis,  José  Barbosa,  Maurício

Martins e Vanessa Maciel; aos diretores especiais Fúlvio Ferreira, Maura Mendonça,

José Alves de Aguiar;  ao coordenador  da  FCDL Jovem,  Geovane Teles,  além do

Gerente de Relacionamento Belchior Gonçalves, meu amigo particular e outro grande

engajador para que esta homenagem acontecesse esta noite.

Para terminar, desejo que a FCDL-MG e todo o comércio representado pelas suas

CDLs federadas se expandam, cresçam, evoluam e que os resultados desse trabalho

sejam  sinônimo  de  desenvolvimento  socioeconômico  e  geração  de  empregos.

Saibam  que  a  Assembleia  de  Minas  é  mais  uma  porta  aberta  para  as  suas

solicitações e anseios. Parabéns, FCDL, pelos seus 40 anos; parabéns, Presidente

dinâmico e parceiro José César e toda a sua diretoria. Muito obrigado.

Entrega de Placa

A locutora -  O Deputado Mário Henrique Caixa,  representando o  Presidente  da

Assembleia Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro, fará a entrega ao Sr. José César da

Costa, Presidente da FCDL-MG, de placa alusiva a esta homenagem. A placa contém

os seguintes dizeres:  “A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas  de Minas

Gerais - FCDL-MG - vem, desde 1973, contribuindo para o contínuo aprimoramento

de suas filiadas em nosso Estado. Graças a muito trabalho, realizações e conquistas,

reúne entidades que representam mais de 110 mil empresas em Minas Gerais, o que

faz dela a maior federação do País. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, em reconhecimento ao destacado papel da FCDL-MG no movimento lojista

nacional, presta-lhe justa homenagem na comemoração do seu 40º aniversário”.

O Sr.  Presidente -  Convido  o Deputado Antônio  Carlos  Arantes,  companheiro e

amigo, para juntos fazermos a entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. José César da Costa

Boa noite a todos. Cumprimento os Exmos. Srs. Deputado Mário Henrique Caixa,

representante do Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

Deputado Dinis  Pinheiro;  Marcelo  Souza  e  Silva,  Secretário  Municipal  Adjunto  de

Desenvolvimento  Econômico,  representando  o  Prefeito  de  Belo  Horizonte,  Marcio

Lacerda,  e Vice-Presidente da  CDL-BH,  nosso companheiro do movimento lojista;
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Jonísio Lustosa Nogueira, Diretor da Associação Comercial e Empresarial de Minas

Gerais; Deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que deu origem a

esta  homenagem;  demais  autoridades;  dirigentes  de  CDLs;  empresários  e

profissionais  do  comércio,  que  carinhosamente  nos  acompanham.  Cumprimento

ainda os nossos amigos Honório Pinheiro, representante da Federação das Câmaras

de Dirigentes Lojistas do Ceará, e Freitas Cordeiro, Presidente da CDL de Fortaleza.

Senhoras  e  senhores,  amigos  de  grato  convívio,  honra-nos  saudar  todos  os

presentes nesta corte parlamentar. Na qualidade de intérprete do movimento lojista

mineiro,  ambos  simultaneamente  emocionados,  vimos  receber  a  decorosa

homenagem prestada à Federação das CDLs de Minas Gerais, por ocasião de seus

40 anos de existência. São quatro décadas de história construída pela grandeza de

pessoas que, no passado, integraram a Federação e que no presente a integram,

tornando-a notável diante das lutas e das conquistas.

Com  a  missão  de  coordenar  e  congregar  as  200  CDLs  em  todo  o  Estado,  a

Federação se alinha a vários pilares, entre eles o de caminhar com foco nos anseios

da  classe  comercial  que  representa  e  edificar,  dando  consistência  sobretudo  à

sustentabilidade,  numa época  em  que  o  mercado  econômico  se  descortina  com

grandes oportunidades de negócios e desafios acelerados e, ao mesmo tempo, exige

de seus protagonistas a quebra de paradigmas, a inovação, os avanços tecnológicos

e a revisão de conceitos.

Senhoras e senhores, esta homenagem ofertada pela Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais  marca sensivelmente as bodas de rubi  da Federação.  O

movimento lojista mineiro se sente reverenciado pela honrosa distinção que expressa

o reconhecimento de todo um trabalho em prol da classe lojista. Enaltecidos por essa

iniciativa, de autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes e referendada pelos seus

pares,  expressamos  nosso  profundo  agradecimento  a  todos  os  digníssimos

parlamentares desta Casa.

Muito  nos orgulha sermos agraciados por  esta Casa que representa o povo de

Minas e se destaca pelo seu modelo exemplar de seriedade na atuação parlamentar,

notadamente liderada pelo seu Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, e pelo exercício

de seu papel de fiscalizadora e propulsora de benefícios de interesse público.
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Agradecemos o apoio às iniciativas que promovem os avanços do setor lojista, com

a viabilização de projetos para o desenvolvimento de micro e pequenos empresários

mineiros representados por essa Federação. Somos igualmente agradecidos pelas

parcerias  firmadas  entre  a  Assembleia  e  a  Federação,  tal  como  já  foi  dito  pelo

Deputado, com a criação da Frente Parlamentar  de Apoio aos Micro e Pequenos

Empresários,  com  o  empenho  fundamental  do  seu  Presidente,  Deputado  Duarte

Bechir, que conduziu os trabalhos junto à comissão dos Deputados, bem como pela

parceria  com  todos  os  Deputados  na  aprovação  do  Código  de  Defesa  do

Contribuinte, na adesão ao projeto Assine + Saúde e em tantas outras ações que

estão por vir.

Caros  amigos,  o  que  torna  excepcional  este  momento  é  a  certeza  da  efetiva

parceria desta Casa parlamentar  com a FCDL de Minas Gerais  e a gratidão que

recorda essa história. Muito obrigado a todos. Boa noite.

Palavras do Sr. Presidente

Cumprimento o Sr.  José César da Costa, Presidente da FCDL-MG; o Exmo. Sr.

Marcelo Souza e Silva, Secretário Municipal Adjunto de Desenvolvimento Econômico,

representando o Exmo. Sr. Marcio Lacerda, Prefeito de Belo Horizonte; o Exmo. Sr.

Jonísio Lustosa Nogueira, Diretor da Associação Comercial e Empresarial de Minas

Gerais, e o Deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento que deu origem

a esta homenagem.

Os 40 anos transcorridos desde a fundação da FCDL-MG representam uma história

de  sucesso  e  luta  em  prol  dos  interesses  empresariais  e  varejistas.  Órgão  que

congrega as câmaras de dirigentes lojistas - CDLs - do Estado, a Federação nasceu

em 19/3/73, idealizada por aqueles que se tornariam seus primeiros Presidentes, os

Srs. Ronaldo Ferretti e Danilo Adolpho Santos.

A ideia era que a entidade unisse as CDLs municipais, que se relacionavam apenas

em nível  local,  tornando-se uma instituição norteadora de sua atuação em âmbito

estadual e municipal. Propagadora do espírito de associativismo, a FCDL fomentaria

a união e o empenho das federadas em benefício das causas dos lojistas, setor tão

dinâmico  e  na  vanguarda  da  economia  mineira.  Quatro  décadas  depois  de  sua

fundação,  a FCDL-MG orgulha-se de ter  alcançado seus objetivos ao se tornar a
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maior federação de seu gênero no País, reunindo 200 CDLs e assistindo mais de 100

mil empresas. Por sua destacada e prolífica atuação, tem merecido a admiração do

movimento lojista nacional. O seu êxito pode ser atribuído aos nobres valores que

pautam suas ações, como o respeito às filiadas, a transparência, o compromisso com

os resultados, o incentivo à criatividade e à inovação.

Hoje  a  sua finalidade é prestar  apoio e auxílio  às  CDLs  mineiras,  por  meio do

Serviço de Proteção de Crédito - SPC Brasil - e da Serasa, divulgar ações locais,

prestar assessoria técnica e propagar informações sobre os direitos e deveres do

comércio,  fazendo  cumprir  o  estatuto  da  Confederação  Nacional  de  Dirigentes

Lojistas.  Possui  também importante  atuação junto ao poder  público na defesa da

categoria que representa, participando ativamente na discussão de matérias de seu

interesse.  Exemplo desse importante papel  foi  a  exitosa mobilização pelo veto ao

projeto  de  lei  que  obrigaria  os  detentores  de  bancos  de  dados,  cadastros  de

consumidores e serviços de proteção ao crédito a comunicarem aos consumidores a

negativação de seu nome, por meio de carta registrada com aviso de recebimento.

Em outubro de 2012, a FCDL-MG capitaneou o vitorioso movimento em favor da

regulamentação do Código de Defesa do Contribuinte. O diploma legal  representa

demanda antiga dos empresários e lojistas, que há muito buscam maior segurança

jurídica e proteção contra abusos do Fisco. Mostrando que não é simplesmente uma

entidade  de  classe,  mas  uma instituição  que  busca  o  bem  comum,  a  FCDL-MG

abraçou  a  campanha  Assine  +  Saúde,  auxiliando  este  Parlamento  e  as  outras

instituições parceiras na divulgação do movimento. Empenhou-se também na coleta

de assinaturas, colaborando para levar ao Congresso Nacional o projeto de lei  de

iniciativa popular que determina a aplicação de 10% da receita corrente da União na

saúde pública. A FCDL-MG, otimista com o futuro, certamente fará a sua parte para

fomentar o comércio no Estado em 2013, trabalhando para a expansão do movimento

lojista, com a instituição de CDLs em outros Municípios mineiros.

Por todas essas iniciativas, parabenizo o Sr. José César da Costa, seu Presidente,

eleito  para  o  cargo  em  2007  e  reeleito  em  2010.  Esse  empresário  do  ramo de

construção  civil  e  madeireira,  dotado  de  grande  espírito  de  liderança,  ocupara

anteriormente os postos de Conselheiro Fiscal e Vice-Presidente da FCDL-MG e de
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Vice-Presidente da CDL de Governador Valadares. Atualmente acumula as funções

de  Vice-Presidente  do  Conselho  Deliberativo  do  SPC  Brasil  e  da  Confederação

Nacional  de Dirigentes Lojistas.  Com toda essa vasta experiência,  José César  da

Costa vem conduzindo a Federação com brilhantismo e competência.

O  movimento  varejista  nacional  escolheu  como  símbolo  a  embarcação  a  vela

utilizada  na  antiguidade  pela  poderosa  civilização  fenícia  para  comercializar  seus

produtos, ligando o ocidente ao oriente.  Os fenícios,  que originalmente habitavam

terras  de relevo acidentado,  que não favorecia  a agricultura,  a caça ou a  pesca,

conquistaram,  graças  ao  comércio,  invejáveis  supremacia  política  e  poderio

econômico.

Ao trabalhar pela prosperidade do comércio varejista, que responde por 17% do PIB

de Minas Gerais, a FCDL-MG, como a nau fenícia, vem trazendo desenvolvimento e

prosperidade  para  nosso  Estado.  Por  isso  tudo  merece  muito  os  aplausos  do

Legislativo mineiro, que deseja que a estas quatro décadas de vida se somem outras

tantas, sempre marcadas pelo dinamismo, a seriedade e a ética que têm permeado a

sua história. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os agradecimentos pela honrosa

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

Deputadas e os Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 26, às 20 horas,

nos termos do edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas,

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

dia 26/3/2013.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.691/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação ao Centro de Educação Profissional - CEP - situado no Município de

Teófilo Otoni.
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A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

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

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

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

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.691/2013  pretende  dar  a  denominação  de  Centro  de

Educação  Profissional  Paulo  Viana  ao  Centro  de  Educação  Profissional  -  CEP -

situado na Rua Aristóteles Dantas Guimarães, nº 166, Vila Santa Clara, no Município

de Teófilo Otoni.

Inicialmente é importante destacar que a proposição em análise resulta de pedido

formulado  pelo  colegiado  da  unidade  escolar,  que,  em  reunião  realizada  no  dia

4/10/2012, homologou, pela unanimidade dos votos de seus membros, a indicação do

nome de Paulo Viana para denominar o referido Centro.

Com relação ao mérito da matéria, cabe destacar que o homenageado, natural do

Município de Novo Cruzeiro, foi Vereador e Prefeito por três mandatos e participou de

vários  programas na área da educação,  inclusive como Presidente do Movimento

Brasileiro de Alfabetização -  Mobral  -  e  Secretário  da  Escola  da  Penitenciária  do

Município de Teófilo Otoni.

Assessorou o Senador Aécio Neves quando este foi Deputado Federal, prestando

relevante contribuição na construção de parcerias entre prefeitos para melhorias dos

Vales do Mucuri e Jequitinhonha.

Em 2002 foi nomeado Diretor do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste

de Minas Gerais  -  Idene -,  ocasião  em que desempenhou  importantes  trabalhos.

Como Assessor Técnico da Copasa, em 2006 tornou-se referência para as lideranças

politicas da região, constituindo-se em elo entre o governo estadual e os municípios

dos Vales Jequitinhonha, Mucuri e São Mateus.

Pelas razões aduzidas, entendemos justa e meritória a atribuição do nome de Paulo

Viana ao Centro de Educação Profissional de Teófilo Otoni.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.691/2013, em

turno único, na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 25 de março de 2013.

Bosco, relator.



1271
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE MARÇO DE 2013

ATA

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/3/2013

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

Sargento  Rodrigues,  Lafayette  de  Andrada  e  Leonardo  Moreira,  membros  da

supracitada Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado João

Leite,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do

Deputado Leonardo Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da  Comissão  presentes.  A

Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta

e a discutir e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de

ofício do Sr. Rodrigo Xavier da Silva, Ouvidor de Polícia, encaminhando informações

relativas  à  Ouvidoria  de  Polícia;  e  de  correspondência  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Ana Lúcia Almeida

Gazzola, Secretária de Estado de Educação, e do Sr. Rômulo de Carvalho Ferraz,

Secretário  de  Estado  de  Defesa  Social  (14/3/2013).  O  Presidente  acusa  o

recebimento do Projeto de Lei nº 2.463/2011, em turno único, para o qual designou o

Deputado Lafayette de Andrada como relator. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem

do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que dispensam a

apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados

os Requerimentos nºs 4.343 e 4.344/2013. Os Requerimentos nºs 4.363 e 4.364/2013

têm adiada a votação a requerimento do Deputado Lafayette de Andrada. Registra-se

a presença dos Deputados Cabo Júlio e Duarte Bechir. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados

requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (5) em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  civis  lotados  na  1ª  Delegacia  da  Divisão

Antidrogas da Polícia Civil pela atuação na operação que culminou na apreensão de

814kg de maconha e na prisão de Isaac dos Santos; seja formulada manifestação de



1272
____________________________________________________________________________

aplauso aos policiais federais lotados na Delegacia da Polícia Federal em Uberlândia,

pelo desenvolvimento de operações de combate ao tráfico desenvolvidas na região,

principalmente nas últimas ações,  nas quais  foi  apreendida grande quantidade de

pasta de base de cocaína, além de terem realizado a prisão de 7 pessoas envolvidas;

seja realizada audiência pública em Lagoa da Prata para debater as condições de

segurança pública na região, considerando-se principalmente as questões de efetivo

das Polícias Civil e Militar; seja realizada audiência pública desta Comissão a fim de

obter informações sobre as medidas adotadas pelas Polícias Militar e Civil no tocante

aos acontecimentos do mês de outubro de 2012 no Aglomerado da Serra, em Belo

Horizonte;  seja  realizada  audiência  pública  no  Município  de  Janaúba  para  obter

esclarecimentos  sobre  suposta  irregularidade  no  recebimento  de  ocorrência  de

homicídio pelos policiais civis que se encontravam de plantão na referida Comarca,

em 18/3/2013,  uma vez que a ausência do Delegado inviabilizou a  ratificação do

flagrante  delito,  a  oitiva  do  suposto  autor  e  outros  procedimentos  de  persecução

criminal  pertinentes;  da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  e  do  Deputado  Sargento

Rodrigues em que solicitam seja realizada visita à família do Cb. PM Ednaldo Muniz

Barbosa,  morto  quando  tentava  evitar  a  ação  de  bandidos  em  um  posto  de

combustível  no Município de Betim,  quando serão entregues votos  de pesar;  dos

Deputados João Leite, Lafayette de Andrada e Leonardo Moreira em que solicitam

seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil e à Promotoria de Justiça de Defesa dos

Direitos Humanos e Apoio Comunitário do Ministério  Público do Estado pedido de

providências para apuração da denúncia de supostas irregularidades praticadas por

policiais civis no inquérito policial nº 0194.12.009448-8, instaurado no Município de

Coronel  Fabriciano,  para  apurar  a  morte  de  Elmir  Ramos  Reis,  ocorrida  em

18/9/2012;  dos  Deputados João Leite,  Cabo Júlio,  Sargento  Rodrigues,  Leonardo

Moreira e Lafayette de Andrada em que solicitam seja realizada reunião a fim de

conhecer  o  trabalho  desenvolvido  pela  Ouvidoria  de  Polícia  do  Estado de  Minas

Gerais. Ficam prejudicados os requerimentos dos Deputados Antônio Carlos Arantes

em que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão no Município de São

Sebastião  do  Paraíso  para  debater  o  tema "divisa  segura",  com  a  finalidade  de

discutir a segurança nos Municípios do Estado de Minas Gerais que se encontram em
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regiões  de  fronteiras  com outros  Estados  da Federação;  e  Almir  Paraca  em  que

solicita seja realizada audiência pública desta Comissão no Município de Paracatu,

para  conhecer  e  debater  questões  de  segurança  pública.  Foram  recebidos  os

requerimentos do Deputado Durval Ângelo (2) em que solicita sejam realizadas visitas

conjuntas desta Comissão com a de Direitos Humanos à Delegacia do Município de

Itaúna a fim de verificar as condições do local e denúncia de violação aos diretos

humanos dos detentos; e à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados -

Apac - no Município de Itaúna a fim de verificar as atuais condições do local, bem

como o trabalho e os resultados obtidos pela instituição. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de março de 2013.

Sargento Rodrigues, Presidente - Cabo Júlio - Luiz Henrique.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.500/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o Projeto de Lei nº 2.500/2011 tem por

objetivo instituir o Dia Estadual do Bombeiro Civil.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria, vem agora o projeto a

esta  Comissão  para  receber  parecer  quanto  ao  mérito,  nos  termos  do  art.  188,

combinado com os arts. 102, XV, e 190, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  2.500/2011 tem como finalidade instituir  o  Dia  Estadual  do

Bombeiro  Civil,  a  ser  celebrado  anualmente  em  24  de  agosto,  como  forma  de

homenagear  esses profissionais  e de  reconhecer  os  serviços que eles  prestam à

sociedade.  A escolha  da referida  data  dá-se  por  ser  esse  o  dia  da  fundação  do

Sindicato  dos  Trabalhadores  Bombeiros  Profissionais  Civis  do  Estado  de  Minas
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Gerais - Sindbombeiros-MG -, que permitiu à categoria representação de fato e maior

garantia de observância a seus direitos trabalhistas, conforme esclarece a justificação

da proposição.

A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbice à tramitação da matéria

no  que  tange  à  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  ressaltando  os

termos da Lei Federal nº 11.901, de 2009, que definem as atividades do bombeiro

civil: aquele que, devida e legalmente habilitado, exerce, em caráter habitual, função

remunerada  e  exclusiva  de  prevenção  e  combate  a  incêndio,  como  empregado

contratado diretamente por empresas privadas ou públicas, sociedades de economia

mista,  ou  empresas  especializadas  em  prestação  de  serviços  de  prevenção  e

combate a incêndio (art. 2º).

No  que  toca  ao  mérito,  o  projeto  de  lei  em  análise  também  não  esbarra  em

impedimentos.  Vale  destacar  aqui  o  empenho nos últimos anos,  tanto  em âmbito

nacional  quanto  no  de  alguns  Estados,  para  o  reconhecimento  da  atividade  dos

bombeiros  civis  e  a  conscientização  sobre  sua  importância,  por  sua  atuação

combativa e preventiva, a exemplo da própria Lei Federal nº 11.901, que regulamenta

o exercício da profissão. Além disso, deve-se mencionar que, por meio da Resolução

do Conselho Nacional de Bombeiros Civis CNBC nº 1.101/11, de 1º/11/2011, já foi

instituído o Dia Nacional do Bombeiro Civil, a ser comemorado anualmente em 12 de

janeiro, por ser essa a data da sanção da já mencionada Lei Federal.

Realça-se que, de acordo com esse Conselho, a comemoração do Dia do Bombeiro

Civil  deve ser ao mesmo tempo independente e complementar em relação ao Dia

Nacional  do  Bombeiro,  celebrado  todos  os  anos  em  2  de  julho,  desde  1954,  e

contemplando tanto bombeiros militares quanto civis. Tal postura reforça, por um lado,

a relevância atribuída aos bombeiros civis e, por outro, a complementariedade de sua

atuação junto aos bombeiros militares. Nesse sentido, revela-se a oportunidade da

matéria em comento  diante  da  recente tragédia,  ocorrida em janeiro  passado em

Santa Maria, no Rio Grande dos Sul,  evento que, de forma indesejada, ressalta a

importância crucial da atuação qualificada de bombeiros, tanto civis quanto militares,

na  prevenção  e  no  combate  a  incêndios.  Afinal,  conforme  prevê  o  art.  9º  da  já

mencionada Lei Federal nº 11.901, de 2009: “As empresas e demais entidades que
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se utilizem do serviço de Bombeiro Civil poderão firmar convênios com os Corpos de

Bombeiros  Militares  dos  Estados,  dos  Territórios  e  do  Distrito  Federal,  para

assistência técnica a seus profissionais.”.

Assim,  a  instituição  de  uma  data  oficial  para  se  homenagear  esse  profissional

corroborará para que suas atividades sejam cada vez mais reconhecidas e, dessa

forma, possam contribuir para evitar danos e, principalmente, salvar vidas.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.500/2011.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

João Leite,  Presidente -  Sargento Rodrigues, relator - Cabo Júlio  - Lafayette de

Andrada.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.962/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Corpo Evangélico Salmo de Davi -

Assocesd -, com sede no Município de Itajubá.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.962/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Corpo Evangélico Salmo de Davi - Assocesd -, com sede no Município de Itajubá,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a

prestação de assistência social.

Com esse propósito, a instituição atende famílias necessitadas, dando prioridade

para  aquelas  com  dependentes  químicos,  idosos,  pessoas  com  deficiência  e

moradores de rua; ajuda no custeio de internos em casas de recuperação e asilos;

distribui mantimentos e vestuário;  acompanha pessoas em presídios e hospitais; e

socorre famílias em dificuldades.
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Tendo em vista o relevante trabalho humanitário desenvolvido pela Assocesd com

população  em  situação  de  vulnerabilidade  em  Itajubá,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.962/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Celinho do Sinttrocel, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.328/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Adalclever  Lopes,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Orbis Clube de Caratinga, com

sede no Município de Caratinga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.328/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Orbis Clube de Caratinga, com sede no Município de Caratinga, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo congregar pessoas dessa

comunidade sob o lema do companheirismo e do trabalho.

Com  esse  propósito,  a  instituição  estimula  a  harmonia  entre  seus  associados,

realiza  ações  de  assistência  filantrópica  para  idosos,  jovens  e  crianças,  promove

atividades  culturais  e  sociais  e  mantém  unidade  de  prestação  de  serviço  para

atendimento de seus assistidos.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade substituir a palavra “associação” pela palavra “entidade”,

para adequar o nome da organização ao previsto no art. 1º de seu estatuto.
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Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Orbis  Clube  de

Caratinga,  consideramos meritória  a iniciativa  de lhe outorgar  o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.328/2012, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.629/2012

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação ao túnel  de acesso à Cidade Administrativa Presidente Tancredo de

Almeida Neves, localizado na Rodovia MG-010, no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.629/2012 tem como finalidade dar a denominação de Arquiteto

Oscar Niemeyer ao túnel de acesso à Cidade Administrativa Presidente Tancredo de

Almeida Neves, localizado na Rodovia MG-010, no Município de Belo Horizonte.

Conhecido  mundialmente  e  considerado  uma  das  principais  figuras  do

desenvolvimento da arquitetura moderna, Oscar Ribeiro de Almeida Niemeyer Soares

Filho é natural do Rio de Janeiro e estudou na Escola Nacional de Belas Artes, atual

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ.

Seu  primeiro  grande  trabalho  individual  foram  os  projetos  de  edifícios  para  a

Pampulha, em Belo Horizonte, especialmente o da Igreja São Francisco de Assis, que

receberam elogios tanto da crítica nacional quanto da estrangeira.

Ao longo dos anos 1940 e 1950, Oscar Niemeyer se tornou um dos arquitetos mais

conhecidos do Brasil, projetando uma série de edifícios no País e no exterior. Entre os
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projetos dessa fase estão diversas residências e próprios públicos, destancando-se

os edifícios cívicos de Brasília e a sede das Nações Unidas em Nova Iorque, o que

provocou  convites  para  ensinar  na  Universidade  Yale  e  na  Escola  de  Design  da

Universidade Harvard.

Sua exploração das possibilidades construtivas do concreto armado foi altamente

inspiradora na época, tal como na arquitetura do final do século XX e início do século

XXI.  Embora ele próprio reconhecesse a influência de outros  arquitetos,  isso não

impediu  que sua arquitetura se firmasse como única,  destacando-se  pelo  uso de

formas abstratas e pelas curvas que caracterizam a maioria de suas obras.

Foi responsável também pelo projeto da Cidade Administrativa Presidente Tancredo

de Almeida Neves, sede do governo mineiro, o que torna inequívoco o vínculo desse

mestre com nosso Estado.

Pela importância do trabalho e do exemplo deixado por Oscar Niemeyer para os

mineiros,  consideramos  meritória  a  pretensão  da  proposição  em  análise  de

homenageá-lo com a denominação do túnel de acesso à Cidade Administrativa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.629/2012, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Ivair Nogueira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.655/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a entidade Projeto Social Regular, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

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

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

O Projeto de Lei nº 3.655/2012 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Projeto Social Regular, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa dos direitos da

criança e do adolescente.

Com esse propósito, a instituição desenvolve atividades voltadas à proteção desse

segmento social,  realiza ações sociais e educativas, visando seu desenvolvimento

integral,  promove  a  reinserção  de  seus  atendidos  à  comunidade  e  orienta  seus

familiares para a criação de um ambiente familiar equilibrado e sadio.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pelo Projeto Social Batista

Regular,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.655/2012, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.657/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do

Distrito do Glória de Cataguases, com sede no Município de Cataguases.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

O Projeto de Lei nº 3.657/2012 pretende declarar de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento  Comunitário  do  Distrito  do  Glória  de  Cataguases,  com sede  no

Município de Cataguases, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que

tem como escopo congregar pessoas interessadas em melhorar as condições sociais

e econômicas daquela comunidade.

Com esse propósito, a instituição promove a união dos moradores para a execução

de  programas  de  desenvolvimento  e  combate  à  fome  e  à  pobreza;  fomenta  o

desenvolvimento  da  agricultura  e  a  proteção  do  meio  ambiente;  colabora  na

elaboração de programas de saúde e higiene; luta por melhorias no Distrito.

Tendo em vista o relevante trabalho social  desenvolvido pelo referido Conselho,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.657/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.663/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Lions Clube de Brasilândia Cyro Gois, com sede no

Município de Brasilândia de Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.663/2012 pretende declarar de utilidade pública o Lions Clube

de Brasilândia Cyro Gois, com sede no Município de Brasilândia de Minas, pessoa

jurídica de direito  privado,  sem fins  lucrativos,  que tem como escopo promover  o
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desenvolvimento  de  uma consciência  cidadã  no  meio  onde  atua,  tendo  em  vista

estimular a valorização do ser humano e o respeito à sua dignidade.

Trabalhando  na  área  da  assistência  social,  a  entidade  presta  serviços

desinteressadamente à comunidade, em especial à população mais carente.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pelo  Lions  Clube  de

Brasilândia Cyro Gois, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.663/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.671/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Batinga,

com sede no Município de Monte Sião.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.671/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Moradores do Bairro Batinga, com sede no Município de Monte Sião, pessoa

jurídica de direito  privado, sem fins lucrativos,  que tem como escopo a união dos

moradores locais em defesa de seus direitos e interesses.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  atividades  sociais,  culturais  e

desportivas; zela pela melhoria do bairro e das condições de vida de seus moradores;

presta assistência a pessoas carentes; incentiva a atenção à família, à maternidade, à

infância, à adolescência e à velhice; ampara famílias carentes; fomenta a piscicultura,
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a agricultura e a pecuária; orienta sobre a preservação do meio ambiente.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação  dos

Moradores  do  Bairro  Batinga  perante  o  segmento  carente  de  Monte  Sião,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.671/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.686/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De  autoria  do  Governador  do  Estado,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa  dar

denominação à escola estadual de ensino fundamental localizada no Município de

São João das Missões.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  preliminarmente  a  matéria  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.686/2013 pretende dar a denominação de Escola Estadual

Indígena Mambuka à escola  estadual  de ensino  fundamental  localizada na Aldeia

Morro Falhado, Reserva Indígena Xacriabá, no Município de São João das Missões.

Inicialmente, é importante destacar que a proposição em análise resulta de pedido

formulado pelo Colegiado daquela unidade de ensino, que, em reunião realizada no

dia  13/4/2012,  homologou,  pela  unanimidade  dos  votos  de  seus  membros,  a

indicação do nome Mambuka para denominar a referida escola.

Com  relação  ao  mérito  da  matéria,  cabe  esclarecer  que  o  nome escolhido  foi

resgatado da língua xacriabá e significa “abelha”, inseto que, segundo a sabedoria

popular, é muito importante na vida daquele povo, pois produz o mel e a cera que são

utilizados tanto na alimentação quanto no preparo de medicamentos.
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Pelas  razões  aduzidas  e  pela  importância  da  preservação  da  cultura  indígena,

entendemos  justa  e  meritória  a  atribuição  do  nome  Escola  Estadual  Indígena

Mambuka para designar a unidade escolar que atende à comunidade xacriabá de

São João das Missões.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.686/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.690/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 363/2013, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação a escola

estadual de ensino médio localizada no Município de Montes Claros.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/2/2013 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe a este órgão colegiado o exame preliminar da matéria quanto aos aspectos

de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  3.690/2013 tem por  escopo  dar  a  denominação de Escola

Estadual  Professora Elizabete  Pereira  Soares  à escola estadual  de  ensino  médio

situada na Alameda das Américas, nº 580,  Bairro Independência, no Município de

Montes Claros.

No  que  se  refere  à  competência  normativa,  as  matérias  que  só  podem  ser

reguladas  pela  União,  de  interesse  nacional,  estão  enumeradas  no  art.  22  da

Constituição da República. As que cabem ao Município, por sua vez, estão previstas

no  art.  30,  que lhe  assegura  a  prerrogativa  de  editar  normas  sobre  assuntos  de

interesse local e suplementar as legislações federal e estadual para atender às suas

peculiaridades.  No  que  diz  respeito  ao  Estado  membro,  a  regra  básica  está



1284
____________________________________________________________________________

consagrada  no  §  1°  do  art.  25,  que  lhe  faculta  tratar  das  matérias  que  não  se

enquadrem no campo privativo da União ou do Município.

À  luz  dos  dispositivos  mencionados,  a  denominação  de  próprios  públicos  não

constitui  assunto de competência privativa da União ou do Município, podendo ser

objeto de disciplinamento jurídico por parte do Estado membro.

No uso dessa prerrogativa, foi editada a Lei n° 13.408, de 1999, que dispõe sobre a

denominação de estabelecimento, instituição e próprio público do Estado. Em seu art.

2º, essa norma determina que a escolha, no caso de homenagem, deve recair em

nome  de  pessoa  falecida  que  se  tenha  destacado  por  notórias  qualidades  e

relevantes  serviços prestados à coletividade,  evento de valor  histórico,  efeméride,

acidente  geográfico  ou  outras  referências  às  tradições  históricas  e  culturais  do

Estado.

Ademais, o art. 66 da Constituição do Estado não inseriu o assunto no domínio da

iniciativa reservada à Mesa da Assembleia ou aos titulares do Poder Judiciário, do

Tribunal  de  Contas ou do Ministério  Público,  sendo pertinente  a apresentação da

proposição  pelo  Chefe  do  Poder  Executivo,  a  quem  cabe  a  organização  da

administração pública.

Conclusão

Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei n° 3.690/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.779/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública o Instituto dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do

Vale do Jequitinhonha - Itavale -, com sede no Município de Medina.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  28/2/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.
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Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.779/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Instituto dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Vale do Jequitinhonha -

Itavale -, com sede no Município de Medina.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 23 e 32, que

as atividades de seus diretores, conselheiros, instituidores e associados não serão

remuneradas; e, no parágrafo único do art. 49, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a associação civil sem fins econômicos, que

tenha,  de  preferência,  o  mesmo  objetivo  social  da  entidade  dissolvida  e  seja

qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip -, nos

termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, e da Lei nº 14.870, de 2003, que tenha

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º do projeto, com o objetivo de

adequar a denominação da entidade ao previsto no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.779/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  dos  Trabalhadores  na
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Agricultura do Vale do Jequitinhonha - Itavale -, com sede no Município de Medina.”.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.806/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Assentados Familiar do Assentamento 1º do Sul

- Asfapsul -, com sede no Município de Campo do Meio.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/3/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.806/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Assentados Familiar do Assentamento 1º do Sul - Asfapsul -, com

sede no Município de Campo do Meio.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no parágrafo único do

art. 13, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão

remuneradas;  e,  no  art.  29,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Municipal de Assistência Social ou de Desenvolvimento Rural
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Sustentável.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.806/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Sebastião Costa,  Presidente -  Luiz Henrique,  relator  -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.809/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Sociedade Esportiva Wan Der Maas, com sede no Município de

Teófilo Otôni.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/3/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.809/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Sociedade Esportiva Wan Der Maas, com sede no Município de Teófilo Otôni.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  28,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou
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vantagem;  e,  no  art.  32,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente será destinado a entidade congênere,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com a finalidade

de adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.809/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Sociedade Esportiva Cultural Wan

Der Maas - SECWDM -, com sede no Município de Teófilo Otôni.”.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.823/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Produtores  Rurais  e  Agricultores

Familiares de Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/3/2013  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Política Agropecuária e Agroindustrial.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.823/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Produtores Rurais e Agricultores Familiares de Guaxupé, com sede

no Município de Guaxupé.
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Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 31, que seus

Diretores e Conselheiros não serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento

de  lucros,  vantagens  ou  bonificações;  e,  no  art.  45,  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  municipal

congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.823/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.865/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação concedido ao segmento

econômico de produtos cerâmicos, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/3/2013, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O regime especial de tributação em matéria do ICMS concedido ao contribuinte

mineiro  do  segmento  econômico  de  produtos  cerâmicos  foi  comunicado  pelo
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Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 334/2012, publicada no “Diário do

Legislativo” em 13/12/2012, que encaminhou exposição de motivos, elaborada pela

Secretaria de Estado de Fazenda - SEF. A referida exposição justifica a adoção de

medidas  de proteção do setor  contra benefícios  fiscais  irregularmente  concedidos

pelo Estado do Rio de Janeiro (por meio da Lei nº 5.636, de 6 de janeiro de 2010, a

qual  dispõe  sobre  política  de  recuperação  industrial  regionalizada  e  concedeu

benefícios  fiscais  a  todos  os  segmentos  da  indústria,  inclusive  o  segmento  de

produtos cerâmicos, de forma que a carga tributária efetiva seja de 2%).

Conforme ressalta ainda a exposição de motivos, de acordo com o pacto federativo

definido pela Constituição Federal e com o sistema tributário vigente, os benefícios

fiscais em matéria de ICMS dependem de prévia aprovação do Conselho Nacional de

Política  Fazendária  -  Confaz  -  para  que  sejam considerados  legítimos.  Conforme

ressalta  também o mesmo documento,  a concessão acima mencionada não está

prevista em lei complementar ou em convênio do ICMS, afrontando o disposto no art.

155, §2º, XII, “g”, da Constituição da República, e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

A reação imediata do governo estadual, por meio da concessão de regime especial

para  as  empresas  que  comprovadamente  estão  sendo  prejudicadas  em  sua

competitividade ou impedidas de se instalarem em Minas Gerais, foi defendida pela

exposição de motivos como forma de neutralizar  os  efeitos  econômicos e  sociais

negativos  causados  pela  competição  desleal.  Desse  modo,  foi  concedido  crédito

presumido a empresas do setor, de forma que a carga tributária efetiva seja de 2%.

Destaque-se que o art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, faculta ao Poder Executivo a

adoção  de  medidas  necessárias  à  proteção  da  economia  do  Estado,  caso  outra

unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não

previsto  em  lei  complementar  ou  convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação

específica.  O  §  1º  desse  artigo  determina  que  o  expediente  com  exposição  de

motivos para adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à

Assembleia  Legislativa  pela  SEF.  Essa  medida,  conforme  o  disposto  no  §  2º  do

referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de

resolução. Nos termos do § 6º do mesmo dispositivo, cabe à SEF, ainda, o envio
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trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram. Ressalte-se o cumprimento desse dispositivo, tendo em vista

que o regime especial concedido às empresas do setor consta da relação trimestral

das  medidas  de  proteção  da  economia  (relatório  do  terceiro  trimestre  de  2012),

enviada pela SEF a esta Comissão.

Consideramos necessária  a  concessão do regime especial  de tributação para o

restabelecimento  da  competitividade  do  setor  de  produtos  cerâmicos  no  Estado,

tendo em vista as razões alegadas.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.865/2013,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Lafayette de Andrada, Presidente.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.193/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a doar ao Município de Santana do Manhuaçu o imóvel que especifica .

Publicada no “Diário do Legislativo” de 25/5/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  apreciar,  preliminarmente,  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do Regimento

Interno.

Na reunião de 19/6/2012, esta relatoria solicitou que o projeto fosse baixado em

diligência à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, para que informasse

esta Casa sobre a situação efetiva do imóvel e se havia algum óbice à transferência

de domínio pretendida; e ao Prefeito Municipal de Santana do Manhuaçu, para que

declarasse sua aquiescência ao negócio pretendido.

De posse das respostas, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.193/2012 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao
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Município de Santana do Manhuaçu o imóvel com área de 2.008,95m², situado nesse

Município,  e  registrado sob o  nº  24.681,  a  fls.  182  do  Livro  3-X,  no  Cartório  de

Registro de Imóveis da Comarca de Santana do Manhuaçu.

De acordo com o art. 18 da Constituição mineira, a transferência de domínio de

bens públicos, ainda que na forma de doação para outro ente da Federação, deve ser

precedida de autorização legislativa.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 8.666, de 1993, que regulamenta o

art. 37, inciso XXI, da Constituição da República e institui normas para licitações e

contratos  da  administração  pública,  exige,  em  seu  art.  17,  além  da  referida

autorização, a existência de interesse público devidamente justificado. Atendendo a

essa determinação,  o parágrafo único do art.  1º  da proposição destina o bem ao

funcionamento de escola municipal.

Na  defesa  do  interesse  coletivo,  o  art.  2º  determina  a  reversão  do  imóvel  ao

patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura

pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3º dispõe que

essa autorização tornar-se-á sem efeito se, findo o mesmo prazo de cinco anos, o

Município não houver  procedido ao registro do bem; e o art.  4º estabelece que o

donatário encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -

documento  que  comprove  a  destinação  do  imóvel  conforme  estabelecido  nessa

autorização.

Cabe ressaltar que a Seplag, por meio da Nota Técnica nº 739/2013, posicionou-se

favoravelmente à pretendida transferência de domínio, uma vez que a Secretaria de

Estado de Educação, órgão que detém o vínculo do imóvel, está de acordo com a

alienação.  Solicitou  contudo,  a  alteração  de  dado  cadastral  do  imóvel,  conforme

estabelecido em sua certidão de registro.

O Prefeito Municipal de Santana do Manhuaçu, por sua vez, reforçou a importância

da doação do imóvel,  que se  destina  ao  funcionamento  de  escola  municipal  que

atenderá crianças do ensino fundamental.

Assim sendo, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, que acata a

alteração sugerida pela Seplag e faz a adequação da matéria à técnica legislativa.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.193/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Santana do

Manhuaçu imóvel com área de 2.008,95m2 (dois mil e oito vírgula noventa e cinco

metros quadrados), situado nesse Município, registrado sob o nº 24.681, a fls. 223 do

Livro  3-X,  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  da  Comarca  de  Santana  do

Manhuaçu.”.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Duilio de Castro - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.466/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, a proposição em epígrafe dispõe sobre a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doá-lo ao Município de

Santo Antônio do Grama.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  20/9/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cabe  a  este  órgão  colegiado,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Na reunião de 9/10/2012, o relator solicitou que a proposição fosse baixada em

diligência ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais -

DER-MG - para que este se manifestasse sobre a viabilidade da proposição.

De posse da resposta, passamos à análise do projeto.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 3.466/2012 de desafetar o bem público constituído pelo
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trecho da Rodovia AMG-1715 que liga o Município de Santo Antônio do Grama à MG-

329, com 1,5km de extensão, do Km 13,9, onde está localizado o pórtico de entrada

do perímetro urbano desse Município, até seu final.

Além da desafetação, a proposição autoriza a doação do trecho ao Município de

Santo Antônio do Grama, passando a integrar seu perímetro urbano como via urbana.

Por fim, determina que, se o donatário não der ao bem a finalidade prevista no projeto

no prazo de cinco  anos  contados da lavratura  da  escritura  pública  de  doação,  o

trecho reverterá ao patrimônio do doador.

O art. 99 da Lei nº 10.406, de 2002 - Código Civil Brasileiro -, classifica os bens

públicos em três categorias segundo sua destinação: bens de uso comum do povo,

bens de uso especial e bens dominicais. Os primeiros destinam-se ao uso de toda a

coletividade,  independentemente de autorização do poder  público, tais como ruas,

praças,  avenidas,  estradas  e  praias.  Os  bens  de  uso  especial  são  aqueles  que

possuem destinação pública específica e abrangem o conjunto de bens utilizados na

execução do serviço público ou de atividade burocrática, bem como os imóveis que

abrigam as repartições públicas. Tanto os bens de uso comum do povo quanto os

bens de uso especial integram o patrimônio indisponível do Estado, pois, enquanto

tiverem afetação pública, não poderão ser objeto de alienação.

Os bens dominicais são aqueles  que, mesmo pertencentes ao Estado,  não têm

afetação, razão pela qual podem ser objeto de negócio jurídico de direito privado, tais

como os  terrenos  baldios  da  administração.  Esses  bens  constituem  o  patrimônio

disponível do poder público, em relação aos quais  o Estado exerce um direito  de

propriedade, de forma análoga ao que ocorre no âmbito do direito privado.

De acordo com a classificação prevista no ordenamento jurídico brasileiro, verifica-

se que estradas e rodovias são bens de uso comum do povo, pois destinam-se ao

uso coletivo e, em situações normais, não se sujeitam a autorização prévia do Estado

nem a pagamento por sua utilização. Estradas são vias rurais não pavimentadas, e

rodovias são vias rurais pavimentadas, conforme definição prevista no Anexo I da Lei

Federal nº 9.503, de 1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB. Para a

configuração do bem imóvel de uso comum do povo, é irrelevante o fato de a via

pública ser ou não pavimentada, pois isso não modifica sua natureza jurídica.
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As regras básicas que condicionam a alienação de bens da administração constam

no  art.  18  da  Constituição  do  Estado,  que  exige  avaliação  prévia,  autorização

legislativa  e  licitação  para  a  alienação  de  imóveis.  O  dispositivo  excepciona  a

exigência de processo licitatório quando se tratar de doação e permuta, na forma da

lei.

Há que se observar também o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui

normas para licitações e contratos da administração pública e dá outras providências.

Para bens imóveis, o inciso I desse dispositivo exige autorização legislativa, avaliação

prévia  e  licitação  na  modalidade  de  concorrência,  dispensada  esta  no  caso  de

doação.

Para que determinado bem imóvel do Estado seja objeto de doação, que é uma

forma  de  alienação,  é  imprescindível  sua  desafetação,  ou  seja,  a  perda  de  sua

finalidade pública. Esta ocorre normalmente na própria lei que autoriza a transferência

do bem, seja de maneira explícita, conforme consta no art. 1º da proposição, seja de

forma implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

Cabe observar  que  a  doação  do referido  trecho  da Rodovia  AMG-1715 para  o

Município de Santo Antônio do Grama não implicará alteração na natureza jurídica do

bem público, que continuará inserido na categoria de bem de uso comum do povo,

uma vez que o percurso será destinado à instalação de via urbana. A modificação

básica  incidirá  sobre  a  titularidade  do  imóvel,  que  passará  a  integrar  o  domínio

público  municipal  e,  consequentemente,  será  o  Município  que  assumirá  a

responsabilidade pelas obras de manutenção e conservação da via pública.

Dessa forma, inexiste vedação constitucional à doação de bem de uso comum do

povo, embora não seja comum a tramitação de proposições dessa natureza. O que é

inadmissível, à luz do ordenamento jurídico vigente, é a alienação de bem imóvel do

Estado sem prévia aprovação do Legislativo.

Cabe destacar, por fim, que a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações

Institucionais, fundamentada em nota técnica do Diretor-Geral do DER-MG, solicitou a

restrição do trecho objeto da pretensão para 1km, do Km 14,6 ao Km 15,6. Para

proceder a essa alteração, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.466/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia AMG-

1715 que liga o Município de Santo Antônio do Grama à MG-329, constituído de 1km,

do Km 14,6 ao Km 15,6.”.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Henrique - Duilio

de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.619/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto epigrafado “regulamenta a

transmissão, a qualquer tempo, de permissão para a exploração de serviço de táxi no

Estado.”

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/12/12,  foi  a  proposição  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Agora, compete a esta Comissão realizar a análise prévia de constitucionalidade,

legalidade e juridicidade do projeto.

Fundamentação

Conforme prescreve o art. 1º do projeto, o detentor de permissão para exploração

de  serviço  de  táxi  no  Estado  fica  autorizado  a  transmitir,  a  qualquer  tempo,  a

titularidade da permissão aos filhos ou ao cônjuge em caráter gratuito. O parágrafo

único do mesmo dispositivo estabelece algumas definições, e o art. 2º prevê que, “no

caso do falecimento do detentor de permissão para exploração de serviço de táxi, a

titularidade da permissão será transmitida a seus sucessores, na forma estabelecida

pela Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.

Feita essa breve exposição do projeto, passemos à sua análise.

A atividade  de  transporte  de  pessoas  por  táxi  é  atividade  privada  de  interesse
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público que, normalmente, se circunscreve aos limites territoriais do Município e é,

por  isso,  autorizada pela  municipalidade  competente.  Para  tanto,  cada  Município,

tendo em conta fatores como sua população, dimensão territorial e a existência ou

não de outras formas de transporte público, avalia a necessidade de autorizar esse

tipo de serviço, bem como estabelece o número de veículos que serão autorizados.

Trata-se, portanto, de uma atividade em que prevalece o interesse local em regular a

matéria. Nessa ordem de ideias, é possível argumentar que o conteúdo do projeto

pode  ofender  o  princípio  constitucional  da  autonomia  municipal,  o  qual,  pode-se

afirmar,  assenta-se  em  quatro  capacidades.  A  primeira,  capacidade  de  auto-

organização, permite ao Município editar sua Lei Orgânica. A segunda, capacidade de

autogoverno, consubstancia-se na eletividade de Prefeitos e Vereadores à Câmara

Municipal.  Pela  terceira,  capacidade  de  autolegislação  ou  capacidade  normativa

própria, é conferida aos Municípios competência para elaborar leis municipais sobre

áreas que são reservadas à sua competência exclusiva. A quarta - a que mais nos

interessa -, capacidade de autoadministração, autoriza o Município a manter e prestar

serviços públicos de interesse local.

É importante, no caso, salientar que o princípio fundamental que orienta o legislador

constituinte  na  divisão  de  competências  entre  os  entes  federativos  é  o  da

predominância do interesse. Assim, cabem à União as matérias em que predomina o

interesse nacional, aos Estados aquelas em que predomina o interesse regional e,

finalmente,  aos  Municípios  aquelas  em  que  predomina  o  interesse  local.  As

atribuições municipais estão enumeradas no art. 30 da Constituição Federal, entre as

quais se destacam a edição de normas de interesse local e a prestação de serviços

públicos  de  interesse  local,  seja  diretamente,  seja  por  meio  de  concessão  ou

permissão.

A fórmula constitucional do interesse local tem sentido amplo e abarca uma

pluralidade de matérias, tais como transporte coletivo urbano; proteção da saúde;

proteção ao meio ambiente; proteção do patrimônio histórico local; administração de

cemitérios, matadouros e feiras municipais; fixação do horário de funcionamento do

comércio municipal e dos locais de estacionamento; licença para construir; criação e

supressão de distritos; e a instituição e arrecadação dos tributos de competência
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municipal.

Assim,  parece-nos  claro  que  o  projeto  pretende  regular  tema  que  extrapola  a

competência legislativa do Estado. É possível ratificar esse entendimento pela análise

detida  de  alguns  dispositivos  da  proposição,  como,  por  exemplo,  o  inciso  II  do

parágrafo único do art. 1º do projeto, o qual define autoridade competente para os fins

do projeto  “qualquer  ente  público  que possua,  no  âmbito  municipal  ou  distrital,  a

competência  para  outorgar  permissões,  regulamentar  e  fiscalizar  a  prestação  do

serviço de táxi”. (Grifo nosso.)

Entretanto,  é  preciso  mencionar  que o  Estado tem  competência  para  regular  o

transporte  individual  de  passageiros  realizado  por  táxi  entre  os  Municípios  que

compõem a região metropolitana, pois, nesse caso, o interesse em regular o tema

desloca-se para o Estado. Com respaldo no art. 25, §1º, da Constituição Federal, o

Estado  editou  a  Lei  nº  15.775,  de  2005,  que  regulamenta  o  serviço  público  de

transporte individual  de passageiros  por  táxi  em região metropolitana e  dá outras

providências.

Segundo o art. 5º da mencionada lei, “o serviço público de transporte individual de

passageiros  por  táxi  especial  metropolitano  em  região  metropolitana  poderá  ser

prestado por terceiros mediante permissão, obtida por meio de licitação, respeitada a

legislação vigente”.  Por  sua  vez,  o  art.  4º,  inciso  IX,  da  Lei  nº 15.775,  de  2005

autoriza a transferência da permissão, desde que respeitadas as prescrições legais e

regulamentares.  É  preciso  dizer  que  o  mencionado  dispositivo  foi  vetado  pelo

Governador do Estado, sob o argumento de que a transferência é impossível uma vez

que todas as permissões devem ser precedidas de licitação. Segundo o parecer que

rejeitou o veto à Proposição de Lei nº 16.664:

“Não há que se alegar que a possibilidade de transferência implica uma burla à

regra de exigência de licitação antes dos atos de concessão. Com efeito, a legislação

federal não veda a transferência de concessão nem de permissão decorrentes de

licitação, desde que mediante a aquiescência do poder concedente, que verificará a

existência das condições para o cumprimento, por parte do novo concessionário ou

permissionário, das exigências previstas no edital de licitação e no contrato. A esse

respeito, o art. 27 da Lei das Concessões (Lei nº 8.987, de 1995) estabelece que:
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'Art. 27 - A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária

sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão.

Parágrafo único - Para fins de obtenção da anuência de que trata o 'caput' deste

artigo o pretendente deverá:

I  -  atender  às  exigências  de  capacidade  técnica,  idoneidade  financeira  e

regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço; e

II - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor'.

Segundo lições do Prof. Marçal Justen Filho, 'o anterior concessionário cede sua

posição jurídica para um outro sujeito, que assume seus direitos, deveres, encargos e

vantagens.  A relação  jurídica  de  concessão  permanece  íntegra  e  objetivamente

inalterada, com a peculiaridade de que um novo sujeito ocupará o polo contratual

atinente  à  condição  de  concessionário  ('Teoria  geral  das  concessões  de  serviço

público'. Ed. Dialética, 2004, pág. 528).

Verifica-se, pois, que o instituto da transferência previsto nos dispositivos vetados

se encontra  disciplinado  na legislação federal,  razão  pela  qual  não procedem os

argumentos jurídicos que embasaram o veto ora em exame”.

É necessário salientar ainda que, se, por um lado, o projeto invade seara legislativa

deferida com exclusividade aos Municípios, por outro lado, a pretendida transferência

já está autorizada pelo art. 4º, inciso IX, da Lei 15.775, de 2005, que regula o tema

em âmbito estadual, fato que denota a antijuridicidade da medida ante a ausência da

nota da novidade jurídica.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  inconstitucionalidade,  ilegalidade  e

antijuridicidade do Projeto de Lei nº 3.619/2012.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 34/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O  projeto  em  epígrafe,  do  Governador  do  Estado,  visa  incorporar  “parcelas  da
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Gratificação Complementar de Produtividade - GCP - instituída pela Lei nº 18.017, de

8  de  janeiro  de  2009,  pelo  valor  da  GCP vigente  no  ano  de  2012,  e  dá  outras

providências”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei  complementar em análise tem por objetivo incorporar,  de forma

gradativa,  parcelas  da  Gratificação  Complementar  de  Produtividade  -  GCP  -  ao

vencimento básico dos cargos de Procurador do Estado e de Advogado Autárquico.

De acordo com o art. 1º do projeto, a GCP será incorporada ao vencimento básico

dos cargos de Procurador de Estado da seguinte forma: a) R$2.000,00 em 1º de maio

de 2013; b) R$3.000,00 em 1º de maio de 2014; c) R$3.300,00 em 1º de maio de

2015.

O parágrafo único do art. 1º, por sua vez, estabelece que “o percentual residual da

GCP, em seu valor atualizado, continuará a ser pago nos termos da Lei nº 18.017, de

2009, calculado sobre o valor máximo da gratificação a que se refere o art. 7º da Lei

nº 19.987, de 2011”.

O art. 2º da proposição dispõe sobre a incorporação da GCT ao vencimento básico

dos cargos de Advogado Autárquico. Segundo esse dispositivo, a incorporação será

de: a) R$1.600,00 em 1º de maio de 2013; b) R$2.400,00 em 1º de maio de 2014; c)

R$2.640,00 em 1º de maio de 2015. Segundo a previsão constante no parágrafo

único  do  art.  1º,  os  Advogados Autárquicos também farão jus ao  recebimento  do

percentual residual da GCP, em seu valor atualizado.

Já o art. 3º do projeto promove adequações em cargos de provimento em comissão

da  Advocacia-Geral  do  Estado,  estabelecendo,  a  partir  de  1º  de  maio  de  2013,

hipóteses de equiparação remuneratória  e a  extinção  de gratificações de funções
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constantes no “caput” do art. 41 da Lei Complementar nº 30, de 1993; no § 4º do art.

40 e no parágrafo único do art. 42 da Lei Complementar nº 35, de 1994.

O  art.  4º  altera  o  valor  da  Função  Gratificada  de  Direção  e  Assessoramento

Superior - DAS -, e o art. 5º fixa a verba indenizatória de serviço exercido fora do

Estado em 2.015 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs.

De acordo com a mensagem que encaminha o projeto, o Governador do Estado

afirma que “o pleito ora formalizado trata de questão de interesse público, tendo por

fundamento  primeiro  o  fortalecimento  da  Advocacia  Pública  mineira,  intento  esse

inequivocamente  alcançado  através  da  valorização  da  laboriosa  classe  dos

Procuradores do Estado”.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional à tramitação do projeto, afirmando que, “segundo o art. 66, III, “b” e “f”,

da Carta Estadual,  a remuneração dos cargos da administração direta do Estado,

bem como a organização da Advocacia do Estado,  são matérias  cuja  iniciativa  a

Constituição  outorgou  privativamente  ao  Governador”.  Quanto  à  competência

legislativa, informou que “o Estado está autorizado constitucionalmente a exercê-la,

com respaldo no princípio autonômico”.

Entretanto,  com o  intuito  de  adequar  a  proposição  às  normas  constitucionais  e

legais vigentes, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1.

Em  sua análise  de  mérito,  a  Comissão  de  Administração  Pública  considerou  a

proposta meritória, uma vez que “a pretendida adequação remuneratória atende a um

duplo propósito:  em primeiro lugar, promove a adequação da remuneração desses

servidores  -  claramente  subdimensionada -  (…) e,  em segundo lugar,  promove a

valorização  dessa carreira,  uma vez que  essa questão perpassa pela  adequação

remuneratória à complexidade do cargo”.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaque-se que a implementação

das medidas propostas implica aumento de  despesas com pessoal  para o erário,

estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

Segundo  o  art.  17  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000  -  Lei  de

Responsabilidade Fiscal - LRF -, os atos que criarem ou aumentarem despesa de
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caráter continuado, como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos

com a estimativa do  impacto orçamentário-financeiro no  exercício em que devam

entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para

seu custeio, sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais

normas do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - e da Lei de Diretrizes

Orçamentárias - LDO.

O art. 20, II, “c”, da LRF estabelece que a despesa total com pessoal do Poder

Executivo não poderá exceder o percentual de 49% da receita corrente líquida - RCL.

Ademais, o parágrafo único do art. 22 estabelece um limite prudencial de 95% do

limite total, ou seja, 46,55%, a partir do qual medidas corretivas deverão ser adotadas

para evitar que o limite máximo seja atingido. Entre elas está incluída a proibição de

aumento,  reajuste  ou  adequação de  remuneração a  qualquer  título,  ressalvada  a

revisão geral anual prevista no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, bem como

da criação de cargo, emprego ou função.

Em cumprimento ao que determina a LRF, a Secretaria de Estado de Planejamento

e Gestão enviou a esta Casa ofício apresentando o impacto orçamentário-financeiro

da implementação das medidas pretendidas para os exercícios de 2013 a 2015.

De acordo com o ofício, o impacto orçamentário-financeiro, no exercício de 2013,

será de R$12.931.038,22. Para o ano de 2014, o impacto será de R$42.631.833,90;

e, para o ano de 2015, de R$74.714.387,61.

Ainda segundo o referido ofício, o aumento de despesas gerado pelo projeto “não

afetará as metas de resultados fiscais”,  sendo “compatível com os dois requisitos

previstos  no  art.  4º  da  Lei  de  Política  Remuneratória  (Lei  nº  19.973/2011),  quais

sejam, variação nominal da receita tributária positiva e compatibilidade com os limites

de despesas determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar

Federal nº 101/2000)”.

Conforme o Relatório de Gestão Fiscal referente ao terceiro quadrimestre de 2012,

publicado no diário  oficial  do Estado em 30/1/2013,  as despesas com pessoal  do

Poder Executivo encontram-se dentro dos limites legais.

Em relação ao exercício de 2013, adicionando-se o valor do impacto financeiro da

proposta ao valor previsto pela Lei nº 20.625, de 2013 - Lei Orçamentária Anual - LOA
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-,  para  as  despesas  com  pessoal  do  Poder  Executivo  em  2013,  o  valor  ainda

permanece  inferior  ao  limite  prudencial,  considerando-se  a  RCL  prevista  na

mencionada  lei.  Para  os  exercícios  de  2014  e  2015,  considerando-se,

respectivamente, os crescimentos reais anuais do PIB de 6% e 5,5%, estimados pela

LDO - Lei nº 20.373, de 2012 -, o valor ainda permanece inferior ao limite prudencial.

Destaque-se, ainda, que a proposição em tela atende ao disposto no art. 169, II, da

Constituição Federal, que vincula a concessão de qualquer vantagem ou aumento de

remuneração a autorização específica na LDO, que já concede essa autorização em

seu art. 14.

Além disso, observe-se que o Estado deverá cumprir o disposto no art. 4º da Lei nº

19.973, de 27 de dezembro de 2011, que estabelece as condições para aplicação de

recursos  financeiros  na  política  remuneratória.  Importa  salientar  também  que,

conforme previsto no art. 6º da referida lei, o montante de recursos apurados para a

implementação da política remuneratória deverá, de igual modo, custear as despesas

com concessão de gratificações, adicionais, aumentos ou reajustes de vencimentos e

proventos, entre outros.

Ressaltamos ainda que, por força do art. 169, § 1º, I, da Constituição da República,

a  aplicação  da  proposta  em  análise  está  condicionada  à  existência  de  dotação

orçamentária suficiente para atender às despesas dela decorrentes.

Por  fim,  com o  intuito  de  promover  alterações  de natureza  técnico-legislativa  e

adequações à legislação vigente e para, em última análise, proporcionar um melhor

entendimento acerca da GCP, apresentamos o Substitutivo nº 2, ao final redigido.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

34/2013  no  1º  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  2,  a  seguir  redigido.  Com  a

aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1, apresentado pela

Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Incorpora  parcelas  da  Gratificação  Complementar  de  Produtividade  -  GCP  -,

instituída pela Lei nº 18.017, de 8 de janeiro de 2009, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Ficam incorporadas ao vencimento básico dos cargos de Procurador do

Estado,  de  que  trata  a  Lei  Complementar  nº  81,  de  10  de  agosto  de  2004,  as

seguintes parcelas da Gratificação Complementar de Produtividade - GCP -, instituída

pela Lei  nº  18.017, de 8 de janeiro de 2009, incidentes sobre o valor máximo da

referida gratificação fixado para o ano de 2012, na forma do art. 7º da Lei nº 19.987,

de 28 de dezembro de 2011, nos seguintes percentuais e respectivos valores:

I - em 1º de maio de 2013, incorporação de 16,666% (dezesseis vírgula seiscentos

e sessenta e seis por cento), no valor de R$2.000,00 (dois mil reais);

II - em 1º de maio de 2014, incorporação de 25% (vinte e cinco por cento), no valor

de R$3.000,00 (três mil reais);

III - em 1º de maio de 2015, incorporação de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por

cento), no valor de R$3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Art.  2º  -  Ficam  incorporadas  ao  vencimento  básico  dos  cargos  de  Advogado

Autárquico, de que trata a Lei Complementar nº 81, de 2004, as seguintes parcelas

da  GCP,  incidentes  sobre  o  valor  máximo  da  referida  gratificação  fixado  para  o

Advogado Autárquico para o ano de 2012, na forma do art. 7º da Lei nº 19.987, de

2011, nos seguintes percentuais e respectivos valores:

I - em 1º de maio de 2013, incorporação de 16,666% (dezesseis vírgula seiscentos

e sessenta e seis por cento), no valor de R$1.600,00 (mil e seiscentos reais);

II - em 1º de maio de 2014, incorporação de 25% (vinte e cinco por cento), no valor

de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais);

III - em 1º de maio de 2015, incorporação de 27,5% (vinte e sete vírgula cinco por

cento), no valor de R$2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais).

Art. 3° - Os Procuradores do Estado e os Advogados Autárquicos, nos meses em

que o valor dos honorários rateados for inferior ao valor do percentual da GCP não

incorporado  nos  termos  dos  arts.  1°  e  2°,  continuarão  a  receber,  a  título  de

gratificação residual, a diferença entre esses dois valores.

§ 1° - A gratificação residual não se incorpora à remuneração para nenhum fim nem

é considerada base de cálculo para qualquer outra vantagem.

§ 2° - Aplicam-se à GCP residual as normas previstas nos §§ 4°, 5° e 6° do art. 1º

da Lei n° 18.017, de 2009, considerados os novos valores da gratificação.
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Art. 4º - A incorporação prevista nos arts. 1º e 2º estende-se aos Procuradores do

Estado e Advogados Autárquicos aposentados com direito à paridade.

Art.  5º - A partir  de 1º de maio de 2013, o vencimento dos seguintes cargos de

provimento em comissão da Advocacia-Geral do Estado corresponderá:

I - cargos de Procurador-Chefe, de Corregedor e de Advogado Regional do Estado,

ao vencimento do cargo de Procurador do Estado de nível IV, grau “D”;

II - cargos de Corregedor Auxiliar e de Advogado Regional Adjunto do Estado, ao

vencimento do cargo de Procurador do Estado de nível IV, grau “A”.

Parágrafo único - A partir de 1º de maio de 2013, ficam extintas as gratificações de

função previstas no “caput” do art. 41 da Lei Complementar nº 30, de 10 de agosto de

1993, e no § 4º do art. 40 e no parágrafo único do art. 42 da Lei Complementar nº 35,

de 29 de dezembro de 1994.

Art. 6º - A partir de 1º de maio de 2013, o valor da função gratificada de Direção e

Assessoramento Superior - DAS -, de que trata o art. 5º da Lei nº 18.017, de 2009,

corresponderá a 20% (vinte por cento) do vencimento do cargo de Procurador do

Estado de nível I, grau “A”.

Art. 7º - A partir de 1º de janeiro de 2013, a verba indenizatória de serviço fora do

Estado, instituída pela Lei nº 15.969, de 10 de janeiro de 2006, será de R$5.040,72

(cinco mil e quarenta reais e setenta e dois centavos).

Art. 8º - Os §§ 1º e 2º do art. 1º da Lei nº 15.969, de 10 de janeiro de 2006, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

§ 1º - A verba indenizatória a que se refere o “caput” será limitada a 2.015 Ufemgs

(duas mil e quinze Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) e não constitui base

de cálculo para nenhum adicional nem integra a remuneração do beneficiário para

nenhum efeito.

§ 2º - A verba indenizatória a que se refere o “caput” será reajustada por resolução

do Advogado-Geral do Estado, observado o limite de beneficiários e o disposto no §

1º.”.

Art. 9º - Ficam revogados o § 3º do art. 1º e, a partir de 1º de maio de 2013, o art. 4º

da Lei nº 18.017, de 2009.
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Art. 10 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Romel Anízio - Sebastião

Costa - Célio Moreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.878/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Presidente do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado de Minas  Gerais,  o

projeto  de  lei  em  epígrafe  fixa o  percentual  de  revisão anual  dos vencimentos  e

proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, relativa ao

ano de 2013.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 21/3/2013, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame fixa em 5% o índice de revisão anual dos vencimentos dos

servidores do Poder Judiciário para o ano de 2013.

O art. 1º da proposição prevê que a partir  de 1º de maio de 2013, por força da

aplicação do índice de 5% de revisão, o vencimento constante do item “b” do Anexo X

da Lei nº 13.467, de 12 de janeiro de 2000, passa a ser de R$ 956,06.

A justificativa para a adoção do percentual de 5% está no fato de que esse foi o

parâmetro utilizado pela Lei Federal  nº  12.771, de 28 de dezembro de 2012,  que

reajustou o subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal, referido no inciso XV

do art. 48 da Constituição Federal, para os exercícios de 2013, 2014 e 2015.

Sob  o  prisma  jurídico-constitucional,  cumpre  dizer  que  a  proposição  confere

efetividade  ao disposto  no  art.  37,  inciso  X,  da  Constituição  da  República,  cujos

termos seguem transcritos: “a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de

que  trata  o  §  4º  do  art.  39  somente  poderão  ser  fixados  ou  alterados  por  lei

específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral
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anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

Trata-se,  pois,  de  mera  recomposição  remuneratória,  em  face  de  perdas

inflacionárias.

Ressalte-se que há reserva de iniciativa do Tribunal de Justiça para deflagrar o

processo legislativo sobre a matéria, nos termos do art. 66, IV, “a”, da Constituição

Estadual.  Cite-se ainda o art.  104,  II,  da  Carta  mineira,  segundo o qual  compete

privativamente  ao  Tribunal  de  Justiça  propor  ao  Poder  Legislativo  “a  criação  e  a

extinção de cargo e a remuneração dos seus serviços auxiliares e dos juízos que lhe

forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes”.

É  importante  destacar  que  a  proposição  exclui  expressamente  a  aplicação  do

reajuste para o servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos

dos §§ 3º  e 17 do art.  40 da Constituição Federal  e  sejam reajustados na forma

prevista no § 8º  do mesmo artigo.  A exceção se mostra em consonância com as

alterações operadas no regime de aposentação do servidor público pela Emenda à

Constituição nº 41, de 2003. A propósito, frise-se que esta Comissão de Constituição

e Justiça, quando da apreciação dos Projetos de Lei nºs 4.663/2010, 2.125/2011 e

3.298/2012,  de  autoria  do  Tribunal  de  Justiça,  que  trataram  do  reajuste  dos

vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado, concluiu pela

constitucionalidade de dispositivo idêntico ao da proposição em exame.

A ressalva quanto à aplicação do reajuste alcança ainda o servidor de que trata o

art.  9º  da  Lei  Complementar  Estadual  nº  100,  de 5/11/2007,  o qual  se sujeita  às

regras e aos critérios estabelecidos pelo regime geral da Previdência Social. Segundo

tal  dispositivo,  é  garantida  aos  segurados e  seus dependentes a continuidade da

percepção dos  benefícios  previdenciários  concedidos  com base no art.  79 da Lei

Complementar nº 64, de 2002,  até a data de publicação da Lei Complementar nº

100/2007. Assim, a tais servidores impõe-se tratamento normativo próprio, cabendo

destacar  que  disposição  idêntica  encontrava-se  nos  referidos  Projetos  de  Lei  nº

4.663/2010, nº 2.125/2011 e 3.298/2012.

Conforme consta  na  justificação do projeto,  a  despesa decorrente  da  aplicação

desse índice correrá a conta do orçamento consignado ao Tribunal de Justiça e ao

Tribunal de Justiça Militar, conforme previsto na Lei Orçamentária nº 20.625, de 17 de
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janeiro de 2013.

Por fim, destaque-se que o autor da proposição apresentou também, em seu ofício

de encaminhamento do projeto, a projeção do impacto orçamentário que será gerado

pela revisão remuneratória, destacando os seus reflexos na Lei de Responsabilidade

Fiscal.

Sendo  assim,  caberá  oportunamente  à  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária analisar o estudo do impacto e apurar se tais pontos se encontram

atendidos pela proposição.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.878/2013.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Leonídio Bouças,  relator  -  Luiz Henrique - Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.546/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n°  3.546/2012, de autoria do Deputado  João Vítor  Xavier,  que

declara de utilidade pública a Associação de Pais,  Mestres e Amigos da Ginástica

Artística - Apamagia -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em

turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.546/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Amigos da Ginástica

Artística - Apamagia -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais, Mestres e Amigos

da Ginástica Artística - Apamagia -, com sede no Município de Belo 
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Horizonte.

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

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gilberto Abramo, relator - João Leite.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 2013

ATAS

ATA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 26/3/2013

Presidência dos Deputados José Henrique, Hely Tarqüínio e Neider Moreira

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

Correspondência: Mensagens nºs 392, 393, 394 e 395/2013 (encaminhando o Projeto

de Lei Complementar nº 37/2013 e os Projetos de Lei nºs 3.901, 3.902 e 3.903/2013,

respectivamente), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação  de  Proposições:  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  50/2013  -

Projetos de Lei nºs 3.904 a 3.911/2013 - Requerimentos nºs 4.433 a 4.459/2013 -

Requerimentos dos Deputados Celinho do Sinttrocel, Hélio Gomes e Fred Costa e

outros e da Deputada Liza Prado (2) - Comunicações: Comunicações das Comissões

de Assuntos Municipais, de Direitos Humanos, de Esporte, de Segurança Pública (2),

do Trabalho, de Educação, de Política Agropecuária,  de Saúde e da Pessoa com

Deficiência e dos Deputados Adalclever Lopes, Tiago Ulisses, Lafayette de Andrada

(3),  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Bonifácio  Mourão -  Questões  de ordem  -  Registro  de

presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Ulysses Gomes, João Leite,

Paulo Guedes,  Pompílio  Canavez e André Quintão -  2ª  Parte (Ordem do Dia):  1ª

Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissões Especiais para

Emitir  Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 49/2013 e sobre as

Indicações  nºs  70,  72  e  73/2013  -  Decisão  da  Presidência  -  Comunicação  da

Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:

Requerimentos da Deputada Liza Prado (2) e dos Deputados Hélio Gomes e Fred

Costa e outros; deferimento - Questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon

Melo  -  Neider  Moreira  -  Alencar  da  Silveira  Jr.  -  Adalclever  Lopes  -  Ana  Maria
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Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Genaro - Antonio Lerin

-  Arlen Santiago -  Bonifácio Mourão -  Bosco -  Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos

Henrique -  Carlos  Pimenta -  Célio  Moreira  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -  Deiró  Marra  -

Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar

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

Franco - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de

Andrada -  Leonardo Moreira - Liza Prado -  Luiz Henrique -  Luzia Ferreira - Maria

Tereza  Lara  -  Mário  Henrique Caixa  -  Marques  Abreu -  Paulo  Guedes  -  Pinduca

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

Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  14h8min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

trabalhos.  Com  a  palavra,  o  Sr.  2º-Secretário,  para  proceder  à  leitura  da  ata  da

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Tenente Lúcio, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Glaycon  Franco,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 392/2013*

Belo Horizonte, 21 de março de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia  Legislativa,  o  projeto  de  lei  complementar  incluso,  que  altera  a  Lei
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Complementar  nº  64,  de 25  de março de 2002,  que institui  o  Regime Próprio de

Previdência  dos  servidores  públicos  do  Estado  de  Minas  Gerais,  e  a  Lei

Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007, que institui a Unidade de Gestão

Previdenciária Integrada do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos

do Estado de Minas Gerais e do Regime Próprio de Previdência dos Militares  do

Estado de Minas Gerais e o Conselho Estadual de Previdência - Ceprev.

Permito-me enfatizar que a proposta tem por  objetivo a inclusão de membro da

Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais no Conselho de Administração e no

Conselho Fiscal do Fundo de Previdência do Estado de Minas Gerais e do Ceprev.

Medida essa que decorre da necessidade de adequar  a  legislação previdenciária

estadual às alterações promovidas pela Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de

2003, que reconheceu a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais como órgão

autônomo.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência minhas estimadas considerações.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 37/2013

Altera a Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002, que institui o Regime

Próprio de Previdência e Assistência Social  dos servidores públicos do Estado de

Minas  Gerais  e  dá  outras  providências,  e  a  Lei  Complementar  nº  100,  de  5  de

novembro  de  2007,  que  institui  a  Unidade  de  Gestão  Previdenciária  Integrada  -

Ugeprevi - do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de

Minas Gerais e do Regime Próprio de Previdência dos Militares do Estado de Minas

Gerais e o Conselho Estadual de Previdência - Ceprev.

Art. 1º - O § 1º do art. 61 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002,

passa a vigorar com redação que se segue, ficando o § 2º acrescido do seguinte

inciso XIII:

“Art. 61 - (...)

§ 1º -  O Conselho de Administração é integrado por treze conselheiros efetivos e

treze suplentes, escolhidos dentre pessoas com nível superior de escolaridade, de
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reputação  ilibada  e  com  comprovada  capacidade  e  experiência  em  previdência,

administração, economia, finanças, contabilidade, atuária ou direito.

§ 2º - (...)

XIII - um representante da Defensoria Pública de Minas Gerais.”.

Art. 2º - O § 1º do art. 62 da Lei Complementar nº 64, de 2002, passa a vigorar com

a redação que se segue, ficando o § 2º acrescido do seguinte inciso XIII:

“Art. 62 - (...)

§  1º  -  O  Conselho  Fiscal  é  integrado  por  treze  conselheiros  efetivos  e  treze

suplentes,  escolhidos  dentre  pessoas  com  nível  superior  de  escolaridade,  de

reputação  ilibada  e  com  comprovada  capacidade  e  experiência  em  previdência,

administração, economia, finanças, contabilidade, atuária ou direito.

§ 2º - (...)

XIII - um representante da Defensoria Pública de Minas Gerais.”.

Art. 3º - O art. 3º da Lei Complementar nº 100, de 5 de novembro de 2007 fica

acrescido dos seguintes inciso XVIII e § 7º:

“Art. 3º - (...)

XVIII - o Defensor Público-Geral.

(...)

§  7º  -  Cada  membro  do  Ceprev  terá  um  suplente  para  substituí-lo  em  suas

ausências e impedimentos, na forma de regulamento.”.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 393/2013*

Belo Horizonte, 21 de março de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação de Rodovia Dr.

Pedro  Vieira  ao  trecho  da  LMG 723  que  liga  o  Município  de  Aricanduva  ao  de

Capelinha.
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O projeto encaminhado guarda plena conformidade com os requisitos fixados pela

Lei nº 13.408, de 21 de dezembro de 1999.

A denominação escolhida atende à proposta do Deputado Federal Abi-Ackel, que

pretende  homenagear  Pedro  Vieira,  ex-prefeito  de  Capelinha,  falecido  em  9  de

dezembro de 2012, por suas importantes realizações em prol da população daquele

município e região.

Na  oportunidade,  esclareço  que  não  existe,  nos  Municípios  de  Capelinha  e

Aricanduva, outro estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual

denominação, em conformidade com o disposto no art. 3º da Lei nº 13.408, de 21 de

dezembro de 1999.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.901/2013

Dá a denominação ao trecho da LMG 723 que liga o Município de Aricanduva ao de

Capelinha.

Art. 1º - Fica denominado Rodovia Dr. Pedro Vieira o trecho da LMG 723 que liga o

Município de Aricanduva ao de Capelinha.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 394/2013*

Belo Horizonte, 21 de março de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

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

de Pirapora o imóvel que especifica.

A  proposta  visa  doar  ao  Município  o  imóvel  no  qual  funcionam,  há
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aproximadamente trinta anos, as Secretarias Municipais de Educação, de Finanças e

outros órgãos da respectiva Administração Pública.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão manifestou-

se favorável à doação, em razão do interesse público local que a medida representa e

da destinação pública que será dada ao bem. Além disso, destaca-se a ausência de

projetos estaduais específicos para a utilização do imóvel.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.902/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Pirapora  o  imóvel  que

especifica.

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

com área de 1.856,00m² (hum mil oitocentos e cinquenta e seis metros quadrados),

registrado sob o nº 254, fls 125v/126 do Livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis

da Comarca de Pirapora.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Secretaria de Educação, da Secretaria de Finanças e de parte da Administração

do Município de Pirapora.

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

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

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

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

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

imóvel.

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

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

parágrafo único do art 1º.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
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para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 395/2013*

Belo Horizonte, 21 de março de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

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

Município de Matipó o imóvel que especifica.

Tal proposta visa doar ao Município de Matipó, em atendimento a pedido formulado

pela Prefeitura Municipal, o imóvel no qual funciona, através de Termo de Permissão

de  Uso  Especial  de  Bem  imóvel  nº  1170.1.00.95/2009,  a  Associação  de  Pais  e

Amigos dos Excepcionais de Matipó, entidade privada sem fins lucrativos dedicada à

assistência social.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão manifestou-

se favorável à doação em razão do interesse público envolvido no processo e de não

existirem órgãos estaduais interessados na utilização específica do bem.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.903/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Matipó o imóvel que especifica.

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

com área de 612,00m², registrado sob o nº 19.875, à fl. 133, Livro 3-K, no Cartório do

Registro de Imóveis da Comarca de Abre Campo.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de entidade privada sem fins lucrativos dedicada à assistência social.

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

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

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

Art. 3º - A autorização de que trata esta lei tornar-se-á sem efeito se, findo o prazo
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estabelecido no art. 2º, o Município de Matipó não houver procedido ao registro do

imóvel.

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

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

parágrafo único do art. 1º.

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

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Antonio Oscar de Carvalho Petersen Filho, Diretor Executivo Corporativo da

Embratel,  informando  as  metas  de  universalização  a  serem  cumpridas  por  essa

empresa em 2013 e a relação das localidades atendidas em 2012, em atenção ao

Decreto  nº  7.512,  de  2011,  da  Presidência  da  República.  (-  À  Comissão  de

Transporte.)

Do  Sr.  José  Luiz  de  Lima,  Chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  de  Fazenda,

encaminhando  memorando  da  Superintendência  de  Tributação  que  contém

informações complementares às exposições de motivos das Mensagens nºs 353 a

355/2013. (- Anexe-se às Mensagens nºs 353 a 355/2013.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  passa  a  receber  proposições  e  a  conceder  a

palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Presidência as seguintes proposições:

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 50/2013

Acrescenta o inciso XVII ao art. 98 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - A Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  98  -  Compete  ao  Tribunal  de  Justiça a iniciativa  da Lei  de Organização e

Divisão  Judiciárias  do  Estado  e  de  suas  alterações,  observados  os  seguintes

princípios:
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(...)

XVII - a criação, organização e funcionamento da Polícia do Judiciário, com atuação

exclusiva na proteção e segurança dos membros da magistratura.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de março de 2013.

Cabo Júlio - Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos -

Bosco -  Carlos Mosconi  -  Carlos  Pimenta - Célio  Moreira -  Dalmo Ribeiro Silva -

Duarte Bechir - Elismar Prado - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -

Hélio Gomes - João Vítor Xavier - Liza Prado - Maria Tereza Lara - Mário Henrique

Caixa - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda.

Justificação: Inicialmente é importante frisar que o art.  64, § 1º,  da Constituição

mineira  prevê  que as  regras  de  competência  privativa  se  aplicam tão  somente à

legislação  infraconstitucional,  não  incidindo  sobre  as  emendas  à  Constituição.

Vencidas, então, as discussões preliminares sobre vício de iniciativa com relação a

esta emenda que versa sobre a criação, organização e funcionamento da Polícia do

Poder Judiciário.

Os Poderes Legislativos Federal e Estadual, em face de previsão das Constituições

Federal e Estadual, criaram em suas estruturas a Polícia Legislativa, com a finalidade

de proteção de seus membros.

Por  sua vez,  o Chefe do Executivo Federal  e seus auxiliares recebem proteção

específica do Batalhão de Guarda Presidencial - BGP -, e, por analogia, o Chefe do

Executivo  mineiro  tem  sua  segurança  garantida  por  guarda  própria  denominada

Gabinete Militar do Governador.

Na  tríade  democrática,  somente  o  Poder  Judiciário  não  possui  uma  polícia

específica para a proteção de seus membros, o que ocasiona um enorme risco a

seus integrantes.

Segundo pesquisa da Associação dos Magistrados Mineiros - Amagis -, em Minas

Gerais são 20 Juízes ameaçados de morte. No Brasil, atualmente existem cerca de

182 Juízes com a vida ameaçada por quadrilhas criminosas, e pouco mais de um

terço desses magistrados tem proteção armada.
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Em razão da natureza de seu trabalho, especialmente os Juízes que atuam em

varas ou câmaras criminais vivem atordoados por saber que não existe uma proteção

efetiva e exclusiva por parte do Estado para si ou para sua família.

Os Juízes, em razão de sua notável atuação em prol da sociedade, são obrigados a

viver anonimamente, sem aparições públicas, com vida restrita ao convívio familiar e

deslocamentos vigiados e monitorados, privados do direito constitucional fundamental

de ir e vir. Não podemos permitir que eles vivam encurralados pelo crime organizado,

uma instituição  criminosa  e  invisível,  porém  presente  no  dia  a  dia  da  sociedade

brasileira.

Embora tentem esconder, é notória a infiltração do Primeiro Comando da Capital -

PCC  -  em  nosso  Estado,  tentando  acuar  nossos  magistrados.  Outras  facções

também têm ameaçado nossos Juízes.

A exemplo de outros Estados, nossos magistrados também são ameaçados. Em

Porto Alegre, a Juíza Elaine Canto da Fonseca recebeu um recado: deveria soltar

presos que seriam julgados por ela. Como se recusou, teve de usar carro blindado

para não ser morta. Em Mato Grosso do Sul, o Juiz Federal Odilon de Oliveira vive

escoltado por nove agentes da Polícia Federal, inclusive dentro de casa, fato que tira

até a sua própria privacidade.

Em  Goiás,  o  Juiz  Federal  Paulo  Augusto  Moreira  Lima  pediu  afastamento  do

processo  que  conduzia  contra  o  bicheiro  Carlos  Augusto  Ramos,  o  Carlinhos

Cachoeira, após receber ameaças. Cabia ao magistrado analisar denúncias contra 79

réus supostamente vinculados ao bicheiro, entre eles 35 policiais.

Em Rondônia, o Juiz trabalhista Rui Barbosa Carvalho passou a usar colete à prova

de balas e trocou de celular 12 vezes, em decorrência de ameaças recebidas após

suspender o pagamento de precatórios por suspeita de fraude.

Casos como esses foram discutidos num encontro de magistrados promovido em

Manaus, no Amazonas, por iniciativa do Conselho Nacional de Justiça - CNJ -, que

contabilizou 182 Juízes ameaçados no País em 2012.

Outros casos foram além da ameaça e se concretizaram, como o assassinato da

Juíza  fluminense  Patrícia  Acioli,  morta  com  21  tiros  em  11/8/2012.  Investigações

concluíram que ela foi executada por homens da própria Polícia Militar do Estado do
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Rio  de  Janeiro  que  tinha  mandado  prender  por  integrarem  milícias  criminosas

clandestinas.

É preciso se antecipar e não permitir que nossos magistrados fiquem à mercê da

sorte,  criando  urgentemente  a  Polícia  do  Judiciário,  com  atuação  específica  na

proteção dos magistrados mineiros.

Se existem ameaças de morte contra Juízes em todo o País, Minas Gerais,  na

vanguarda do Brasil, precisa sair na frente e criar essa Polícia para proteger aqueles

que nos protegem do mal.

Em Minas Gerais, o caso mais preocupante é o do Juiz Isaías Caldeira Veloso, da

1ª Vara Criminal de Montes Claros. “Se as leis continuarem benevolentes com os

criminosos, com penas altas só no papel, os Juízes da esfera criminal no Brasil, em

sua totalidade, vão passar a correr sérios riscos”, alerta. “Vai chegar a um ponto em

que  será  mais  seguro  trabalhar  em  plataforma  de  petróleo  do  que  ser  Juiz”,

completou o magistrado em entrevista ao jornal “Estado de Minas”.

Em março de 2010, a Polícia Civil desarticulou em Montes Claros um suposto plano

para matar Caldeira Veloso e um Promotor. Foram presos, à época, quatro homens,

que,  conforme  as  investigações,  seriam  ligados  às  duas  facções  criminosas  que

disputam o controle do tráfico de drogas na cidade.

Por  todo o exposto,  é imprescindível  a aprovação desta proposta de emenda à

Constituição com a finalidade de permitir  ao Tribunal  de Justiça a criação de sua

Polícia.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.904/2013

Declara de utilidade pública o Instituto Paulo Carvalho de Estudos Políticos, com

sede no Município de Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Paulo Carvalho de Estudos

Políticos, com sede no Município de Muriaé.

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

Sala das Reuniões, 26 de março de 2013.



1322
____________________________________________________________________________

Doutor Wilson Batista

Justificação:  O  Instituto  Paulo  Carvalho  de  Estudos  Políticos,  fundado  em

23/6/2008,  com  sede  no  Município  de  Muriaé,  é  uma  sociedade  civil,  sem  fins

lucrativos,  que tem  como finalidade patrocinar  pesquisas,  estudos  e  trabalhos  de

ciência política, econômica e social e na área de administração pública. A entidade

também  mantém  convênios  e  intercâmbio  com  outras  entidades  nacionais  e

internacionais,  além  de  formular,  coordenar  e  executar  programas  de  incentivo,

estudo e ensaio educacionais e de desenvolvimento sócio-econômico.

Pelo exposto, verifica-se que o trabalho realizado pelo Instituto Paulo Carvalho de

Estudos Políticos é extremamente meritório, e a entidade é, por isso, merecedora do

título  de  utilidade  pública,  com  o  que  terá  mais  condições  de  desempenhar  sua

elevada missão.

Pela importância do projeto em apreço, contamos com o apoio de nossos pares

para sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.905/2013

Acrescenta dispositivo à Lei nº 14.235, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre o

atendimento a clientes em estabelecimentos bancários.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 14.235, de 26 de abril de 2002, o seguinte art. 4º

- A:

“Art. 4º-A - O estabelecimento bancário é obrigado a disponibilizar, pelo menos, 1

(uma) cadeira de rodas para atendimento às pessoas com deficiência ou às pessoas

que apresentem mobilidade reduzida.”.

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

Sala das Reuniões, 26 de março de 2013.

Marques Abreu

Justificação:  A  acessibilidade,  denominada  como  possibilidade  e  condição  de

alcance, percepção e entendimento para a utilização com segurança e autonomia de
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edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e elementos, é evidente direito

básico do cidadão com deficiência.

Esta Casa parlamentar tem o dever de se aproximar dos anseios da sociedade,

com  a  finalidade  de  efetivar  as  políticas  públicas  voltadas  para  a  pessoa  com

deficiência e pessoas com mobilidade reduzida.

Assim, esta proposição pretende facilitar o acesso nas agências bancárias dessa

parte da população.

Por esses motivos, conto com a aprovação desta importante medida.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Juninho

Araújo. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.422/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.906/2013

Declara de utilidade pública o Centro de Treinamento de Artes Marciais Atleta do

Futuro, com sede no Município de Lavras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarado de utilidade pública  o  Centro  de  Treinamento  de  Artes

Marciais Atleta do Futuro, com sede no Município de Lavras.

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

Sala das Reuniões, 26 de março de 2013.

Glaycon Franco

Justificação: O Centro de Treinamento de Artes Marciais Atleta do Futuro, com sede

no Município de Lavras, é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem por objetivo

principal  promover  para  crianças e  adolescentes  aulas  das  artes  marciais  caratê,

capoeira,  jiu-jítsu e “kickboxing”.  Ao difundir  tais  práticas desportivas,  ela  acredita

contribuir para o desenvolvimento físico, cultural e moral das comunidades carentes.

A associação poderá  estender  suas práticas às  atividades de lazer,  com vistas  à

integração da população com os desportistas.

A entidade encontra-se  em pleno e regular  funcionamento  há  mais  de um ano,

sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções

que exercem. O processo para a declaração de sua utilidade pública encontra-se

legalmente amparado e obedece às exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/98.
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Por essas razões, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.907/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua de Lafaiete -

Acorlaf -, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua de

Lafaiete - Acorlaf -, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

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

Sala das Reuniões, 26 de março de 2013.

Glaycon Franco

Justificação:  A Associação  dos  Corredores  de  Rua  de  Lafaiete,  com  sede  no

Município de Conselheiro Lafaiete, é uma entidade civil sem fins lucrativos, tendo por

objetivo principal incentivar a prática de esportes, como atletismo, corridas e outros e

promover atividades de lazer.

A entidade encontra-se  em pleno e regular  funcionamento  há  mais  de um ano,

sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções

que exercem. Atende, dessa forma, aos requisitos legais. O processo que tem por

objetivo a declaração de utilidade pública da referida entidade encontra-se legalmente

amparado e obedece às exigências da Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo meus nobres pares a aprovar esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.908/2013

Dispõe  sobre  a  proibição  da  dupla  função  exercida  por  motoristas  em  linhas

intermunicipais no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  proibida  ao  motorista  de  ônibus  de  transporte  público  coletivo
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intermunicipal a realização de outra atividade que não seja a de condução do veículo.

Parágrafo único - As atividades que caracterizem dupla função configurarão falta

grave, podendo a empresa ter sua concessão ou permissão cassada.

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

Sala das Reuniões, 26 de março de 2013.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: Sob o discurso de modernização das relações de trabalho, assistimos

hoje a um desmonte da legislação que garante direitos, regulamenta o exercício de

profissões e protege os trabalhadores e os usuários de serviços públicos.

Esta  é  a  origem  da  chamada  dupla  função,  segundo  a  qual  motoristas  são

obrigados a substituir cobradores. Dessa forma, os trocadores e os agentes de bordo

são demitidos, e os motoristas passam a exercer as funções que deveriam ser feitas

por esses profissionais.

A nítida sobrecarga de tarefas prejudica os profissionais da área: motoristas, que

veem crescer  a precarização das condições de saúde,  segurança e qualidade de

vida; cobradores e agentes de bordo, que veem seus postos de trabalho reduzidos. E

mais:  tal  norma  atinge  também  os  usuários  do  transporte  público  coletivo  e  a

população em geral, na medida em que aumenta os riscos de acidentes.

Entendo que o melhor caminho para a sociedade é a valorização permanente dos

trabalhadores e de suas condições de vida e a defesa dos usuários e da população.

Por isso, peço a aprovação de tal projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 3.909/2013

Dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de cobradores e agentes de bordo em

linhas intermunicipais e metropolitanas do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória à presença de cobradores ou agentes de bordo nos ônibus de

transporte intermunicipal e metropolitano.

§ 1º  -  A presente legislação se aplica a empresas que,  mediante concessão ou

permissão, explorem linhas intermunicipais e metropolitanas, no âmbito do Estado.
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§ 2º - A ausência de cobradores e agentes de bordo nos veículos configurará falta

grave,  podendo  a  empresa  ter  sua  concessão  ou  permissão  automaticamente

cassada.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de março de 2013.

Celinho do Sinttrocel

Justificação: A segurança e o conforto dos usuários e dos trabalhadores do setor

devem ser os fatores principais ao se analisar o transporte coletivo de passageiros.

Esta é premissa do projeto apresentado. Retirar agentes de bordo e cobradores do

sistema  de  transporte  sobrecarrega  o  motorista  e  promove  o  desconforto  dos

passageiros. Tal ação não traz nenhum benefício à sociedade.

A retirada do agente de bordo ou cobrador é prejudicial à qualidade, à segurança e

ao conforto dos passageiros e dos operadores dos sistemas de transporte coletivo.

Isso sem falar nos efeitos no desenvolvimento social e na promoção da dignidade

humana, tanto para a promoção de emprego quanto para uma melhor prestação de

serviço a sociedade.

Logo, pede-se a aprovação deste projeto pelos motivos expostos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

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

PROJETO DE LEI Nº 3.910/2013

Dispõe sobre a proibição da substituição dos agentes de bordo e cobradores pela

bilhetagem eletrônica nas linhas intermunicipais no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica proibida a substituição de cobradores por sistemas de bilhetagem

eletrônica nas linhas intermunicipais no Estado de Minas Gerais.

§ 1º - A concessionária ou permissionária de serviço público que não cumprir essa

determinação estará sujeita a sanções administrativas, podendo ter cassada a sua

concessão ou permissão.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 26 de março de 2013.

Celinho do Sinttrocel
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Justificação:  Este  projeto  visa  promover  a  defesa  de  direitos  trabalhistas  e  o

desenvolvimento social conquistados ao longo dos anos de luta dos trabalhadores e

reforçado pelas recentes políticas geradoras de renda e promotoras de emprego.

A  substituição  de  agentes  de  bordo,  cobradores  e  auxiliares  de  viagem  pela

bilhetagem eletrônica é um retrocesso, tanto pela importância da manutenção desses

postos  de  trabalho  para  a  vida  de  centenas  de  milhares  de  pessoas  como pelo

serviço que prestam no dia a dia aos passageiros - como a cobrança dentro dos

veículos, a orientação aos passageiros, o auxílio a itinerários e rotas - e à garantia da

atenção do motorista e às questões de trânsito.

As evoluções sociais e trabalhistas devem estreitar-se com o respeito humano e a

valorização do trabalhador e não com o desenvolvimento apenas pelo lucro, pelo qual

a minimização de custos  avança sobre a saúde do trabalhador  e a prestação de

serviços.

Portanto, por sua importância, contamos com o apoio de todos os parlamentares

desta Casa Legislativa para a aprovação do projeto em epígrafe.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

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

PROJETO DE LEI Nº 3.911/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  da  Escola  Família  Agroecológica  de

Araçuaí - Aefaaraçuaí -, com sede no Município de Araçuaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  da  Escola  Família

Agroecológica de Araçuaí - Aefaaraçuaí -, com sede no Município de Araçuaí.

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

Sala das Reuniões, 26 de março de 2013.

Rogério Correia

Justificação: A Associação da Escola Família Agrícola Agroecológica de Araçuaí,

doravante denominada de Aefaaraçuai,  fundada em 19/4/1998, nesse Município, é

uma associação civil de direito privado, sem fins lucrativos ou econômicos, com sede

na Fazenda Calhauzinho, na comunidade de Barra do Córrego do Narciso-Salitre, na

zona rural do Município de Araçuaí e tem por finalidade: promover uma educação de
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qualidade  e  diferenciada,  podendo  ser  a  partir  do  segundo  ciclo  do  ensino

fundamental com orientação profissional e ensino médio com educação profissional

em agropecuária ou em outra área profissional, seguindo os princípios das Escolas

Famílias Agrícolas e a Pedagogia da Alternância; implementar uma formação cidadã,

integral e personalizada em harmonia com o meio ambiente, articulada com valores

humanos,  técnico-científicos  e  artístico-culturais,  centrada  nas  alternativas  de

geração  de  trabalho  e  renda  familiar,  visando  garantir  o  futuro  dos  jovens  com

qualidade de vida, dentre outras.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei 12.972, de 27/7/1998.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.433/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Instituto Filippo Smaldone, sediado no Município de

Pouso Alegre, por seus 25 anos. (- À Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Nº 4.434/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Milton Laugenio Magre, Vice-Presidente da Mahle,

de Itajubá, pelo término de seu mandato. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 4.435/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. José Fernando Coura, Presidente do Sindiextra,

pelo Prêmio Bom Exemplo 2013 - categoria Economia e Desenvolvimento de Minas.

(- À Comissão de Minas e Energia.)

Nº  4.436/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências com vistas à liberação de recursos para

a realização de campanha contra drogas, violência contra a mulher e pedofilia no

Município de Frutal.

Nº 4.437/2013, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja encaminhado

ao Comando do Policiamento da Capital pedido de providências com vistas a reforçar
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o policiamento na porta das escolas da Capital, em especial o Instituto da Criança, no

Bairro  Santa  Lúcia,  e  o  Colégio  Loyola,  na  Avenida  do  Contorno,  haja  vista  o

crescente  número  de  assaltos  a  pais  e  alunos  nesses  locais.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.438/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Defensoria  Pública  e  com  a  Associação  Viva  a  Vida  pelo

projeto Leitura no Beco, que incentiva a leitura e promove os direitos e a cidadania

das crianças da comunidade do Aglomerado da Serra. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 4.439/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Centro Acadêmico de Ciências do Estado da UFMG

por  sua declaração sobre os trotes realizados no dia 15/3/2013, na Faculdade de

Direito. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Nº  4.440/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à ANTT pedido de providências para a construção de um viaduto sobre

a BR-040, no trevo de acesso ao Município de Moeda. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.441/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  Carlos  Alberto  Reis  de  Paula  por  sua  posse  como

Presidente  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho.  (-  À  Comissão  de  Administração

Pública.)

Nº  4.442/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Advocacia-Geral  do  Estado pedido  de informações sobre  estudos

técnicos e ações específicas para a implementação do Fundo Estadual de Promoção

dos Direitos Humanos, criado pela Lei nº 13.666, de 2000.

Nº  4.443/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governo do Estado pedido de informações sobre a implementação

do  Fundo  Estadual  de  Promoção  dos  Direitos  Humanos,  a  previsão  de  aporte

financeiro e os recursos a serem destinados, especificando o período, nos termos,

especialmente, do art. 4º da Lei nº 13.666, de 21/7/2000.

Nº  4.444/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social pedido de informações sobre a

implementação do Fundo Estadual de Promoção dos Direitos Humanos, criado pela
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Lei nº 13.666, de 2000. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  4.445/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado aos Senadores que compõem a bancada de Minas Gerais no Senado

Federal pedido de apoio à aprovação do Projeto de Lei nº 2.442/2011.

Nº  4.446/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado aos Deputados Federais que compõem a bancada de Minas Gerais na

Câmara dos Deputados pedido de apoio à aprovação do Projeto de Lei nº 2.442/2011.

Nº  4.447/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República pedido

de apoio à aprovação do Projeto de Lei nº 2.442/2011.

Nº  4.448/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Ministério  Público  na  Comarca  de  Salinas  o  trecho  das  notas

taquigráficas da 1ª Reunião Ordinária dessa Comissão que contém o relato do Sr.

Valmir da Costa Pereira, e pedido de providências para solucionar o litígio entre as

partes nos autos dos Processos nºs 057009022728-3 e 057011002899-2.

Nº  4.449/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  CES-MG  pedido  de  providências  para  a  criação  da  Comissão

Intersetorial  de  Saúde  da  Pessoa  com  Deficiência,  nos  moldes  das  Comissões

Intersetoriais  do  Conselho  Nacional  de  Saúde  criadas  pela  Resolução  nº435,  de

12/8/2010.

Nº  4.450/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Delegacia  Especializada  de  Proteção  ao  Idoso  e  à  Pessoa  com

Deficiência pedido de providências quanto às condições de acessibilidade em suas

dependências.

Nº  4.451/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Conselho  Municipal  de  Saúde  de  Belo  Horizonte  pedido  de

providências  para  a  criação da  Comissão Intersetorial  de  Saúde da Pessoa com

Deficiência, nos moldes das comissões intersetoriais do Conselho Nacional de Saúde

criadas pela Resolução nº435, de 12/8/2010.

Nº 4.452/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que apure as denúncias
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de  reativação  do  lixão  existente  na  estrada  que  liga  a  BR-262  ao  Município  de

Leandro Ferreira e informe a essa Comissão o resultado da apuração.

Nº 4.453/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Secretaria de Meio Ambiente pedido de providências para que fiscalize a usina de

reciclagem e compostagem de lixo situada no Município de Guiricema.

Nº 4.454/2013,  da Comissão do Trabalho, em que solicita seja encaminhado ao

Ministério Público do Trabalho pedido de providências para que fiscalize a usina de

reciclagem e compostagem de lixo situada no Município de Guiricema, a fim de se

verificar a situação dos funcionários do empreendimento.

Nº  4.455/2013,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Prefeitura  Municipal  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  com  vistas  ao

estabelecimento de diálogo permanente com o Sindguardas.

Nº  4.456/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Planejamento  pedido  de  providências  para  que  a

Unidade de  Atendimento  Integrado de  Uberlândia  crie  um sistema que permita  o

agendamento de atendimento pelo cidadão.

Nº  4.457/2013,  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Patrimônio da União pedido de providências para que

se abstenha de realizar o leilão dos terrenos do antigo Ramal Águas Claras, em Belo

Horizonte, até que sejam concluídos os trabalhos do recém-criado grupo de estudos

sobre mobilidade urbana na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Nº  4.458/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Chefia  da  Polícia  Civil  e  à  Promotoria  de  Justiça  de  Defesa dos

Direitos Humanos e Apoio Comunitário pedido de providências para a apuração da

denúncia  de  supostas  irregularidades  praticadas  por  policiais  civis  no  Inquérito

Policial  nº 0194.12.009448-8, instaurado no Município de Coronel Fabriciano, para

apurar a morte de Elmir Ramos Reis, ocorrida em 18/9/2012.

Nº  4.459/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Ministério  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  pedido  de

providências  para  viabilizar  a  comercialização  interestadual  do  queijo  minas

artesanal, por meio da substituição da Instrução Normativa nº 57, de 2011, por norma
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específica para o Estado, e para dar continuidade aos esforços para a aprovação de

lei  que  estabeleça  regras  claras  para  a  habilitação  sanitária  da  produção

agroartesanal brasileira.

Do Deputado Celinho do Sinttrocel em que solicita a realização de ciclo de debates

sobre o pacto federativo brasileiro e suas perspectivas. (- À Mesa da Assembleia.)

-  São também encaminhados à Presidência requerimentos dos Deputados Hélio

Gomes e Fred Costa e outros e da Deputada Liza Prado (2).

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  das  Comissões  de

Assuntos Municipais, de Direitos Humanos, de Esporte, de Segurança Pública (2), do

Trabalho,  de  Educação,  de  Política  Agropecuária,  de  Saúde  e  da  Pessoa  com

Deficiência e dos Deputados Adalclever Lopes, Tiago Ulisses, Lafayette de Andrada

(3), Dalmo Ribeiro Silva e Bonifácio Mourão.

Questões de Ordem

O Deputado Tadeu Martins Leite - Sr. Presidente, usarei a palavra pela ordem neste

momento apenas para fazer um registro. Ontem, grande parte dos bairros de Montes

Claros ficou mais de 50 minutos no escuro, depois de um apagão que ocorreu na

cidade. Infelizmente, isso está acontecendo constantemente em nossa cidade,  em

nossa região. Bairros e distritos de Montes Claros, como Nova Esperança, um dos

distritos mais importantes da cidade, ficou mais de duas horas no escuro nos últimos

dias. Isso afeta os consumidores. Claro que o produtor ou a pessoa que possui um

armazém  e  guarda  algumas  coisas  no  “freezer”  perdeu  os  seus  alimentos.  As

lâmpadas estouraram. Então, a falta constante de energia em Montes Claros e em

outras cidades da região está trazendo prejuízo à população. Para se ter ideia, no dia

13 de março,  metade  da  cidade ficou  mais  de  duas  horas no  escuro  e  nada foi

explicado. Hoje tive acesso ao “Estado de Minas”, que mostrava que a Cemig caiu

cinco posições, ficando em 25º lugar em relação à qualidade de energia distribuída

em todo o Brasil. Isso me preocupa, uma vez que essa empresa tem uma das contas

de luz mais caras do Brasil e oferece um serviço de pouca qualidade. Sei disso pelo

que  está  acontecendo  em  nossa cidade e  em  nossa  região.  Dessa maneira,  Sr.

Presidente, trago dois requerimentos. Um deles solicitando audiência da Comissão de
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Minas e Energia,  em Montes Claros,  para discutirmos a falta de compromisso da

Cemig  e  essa  falha  no  fornecimento  de  energia  elétrica.  Em  outro  requerimento

solicitamos explicações à Cemig sobre os apagões que ocorreram em Montes Claros,

nos últimos três, quatro dias. Volto a dizer, alguns pensam que essa situação está

tranquila,  mas  infelizmente  isso  está  atrapalhando,  e  muito,  a  nossa  população.

Diversas pessoas, algo entre 50 ou 100 mil famílias, ficaram em total escuridão por

mais  de  duas  horas  em  nossa cidade.  Isso  é  inadmissível,  considerando-se  que

pagamos uma das contas mais  caras do País,  a fatura da Cemig.  Não podemos

admitir essa falta de qualidade, não podemos admitir que as pessoas tratem essas

questões que acontecem em Minas como de menor importância, especificamente em

nossa  região,  o  Norte  de  Minas.  Portanto,  solicitei  essa  questão  de  ordem  para

apresentar  esses  dois  requerimentos,  um  por  meio  do  Plenário,  e  o  outro  na

Comissão de Minas e Energia, em que solicitamos a realização de audiência pública

para discutirmos essa questão da Cemig que atinge a nossa região e toda Minas

Gerais.

O Deputado Jayro Lessa - Muito obrigado, Sr. Presidente. Novamente estou aqui

para defender esta Casa, que está sendo açoitada, não sei se pelo Secretário ou se

pelos  filhos  de  Celso  Cota.  O Tiago  Cota  continua  indo  às  cidades  onde  somos

votados para oferecer barraginhas, conjunto de irrigação e outras coisas. Ele faz isso

em nome da Ruralminas, como se fosse o governo. O Sr. Governador tem de retirar

esse senhor  da  Ruralminas.  Isso  não está  acontecendo apenas comigo.  A última

notícia que tive é que ele foi a Acaiaca, terra do Prefeito Zezinho, meu amigo, e a

Catas Altas da Noruega,  do Bonifácio Mourão,  nosso líder.  Quando o Governador

tomará providência para valorizar esta Casa, os Deputados que são votados aqui?

Solicito a cada um que se manifeste contrariamente a isso, que cobre do Governador

providências.  Não  adianta  só  a  vontade,  só  querer  que  ele  saia,  e  ninguém  se

manifestar. Precisamos retirar o Sr. Tiago Cota da Ruralminas, uma vez que isso está

sendo prejudicial a esta Casa. Muito obrigado.

Registro de Presença

O  Sr.  Presidente  -  A  Presidência  registra  a  presença,  em  Plenário,  junto  ao

Presidente desta Casa, da Deputada Renata Bueno, do PPS, que é a representante
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brasileira  no  parlamento  italiano.  Ela  está  em  Belo  Horizonte  fazendo uma visita

institucional  à  Assembleia  Legislativa  de  Minas.  Desejamos-lhe  felicidades  e  que

esteja à vontade entre nós. A Deputada Renata Bueno é a primeira brasileira com

dupla cidadania a ocupar uma das quatro vagas reservadas a expatriados na América

Latina.  Ela  foi  a  candidata  mais  votada  da  chapa  Unioni  Sudamericana  Emigrati

Italiani. Então, é um prazer registrar sua presença.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ulysses Gomes.

O Deputado Ulysses Gomes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

boa tarde. Gostaria de cumprimentar também todos que nos acompanham pela TV

Assembleia.  Trago  aqui,  Sr.  Presidente,  vários  assuntos  que  temos  debatido  em

nossos  trabalhos  na  comissão  e  em  nossas  atividades,  quando  visitamos  os

Municípios.

Inicio agradecendo ao Secretário de Meio Ambiente, com quem conversei no final

de semana. Houve uma audiência pública na cidade de Luminárias para discutir um

grande problema que está acontecendo na região, em especial no Município, cujo

Prefeito é o Arthur, do PT. As empresas de quartzito, a conhecida pedra de são tomé,

diante das irregularidades que vinham apresentando, sofreram fiscalização no ano

anterior pelo DNPM e pela Secretaria de Meio Ambiente e foram fechadas. Por causa

da situação, articulamos junto ao Prefeito e ao DNPM, em parceria com a Secretaria

de  Meio  Ambiente,  a  criação  de  uma  força-tarefa  para  atender  à  demanda  dos

empresários, que não somente possuem o seu negócio regularizado - e essa é a

intenção deles - como também contribuem para a geração de emprego e renda na

cidade.  Consequentemente,  essa  é  uma  questão  social  muito  importante  para  a

maioria das famílias que dependem daquela renda.

Em razão da presença do Dr. Adriano, Secretário de Meio Ambiente, na audiência

pública,  quero  publicamente  parabenizá-lo  pelo  empenho  e  pela  dedicação.  De

acordo  com  as  palavras  das  pessoas  que  participaram  da  audiência,  percebi  a

gratidão e a certeza de que tal mobilização veio a contento e no caminho da solução

desse problema que é ambiental, que é econômico, que é social. Assim, a união da

Prefeitura, dos empresários, da Secretaria de Estado e do DNPM foi  fundamental
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para encontrarmos os caminhos para legalizar a atividade minerária em Luminárias e

região.

Sr. Presidente, infelizmente não recebemos da Secretaria de Educação a mesma

atenção da Secretaria de Meio Ambiente. Não basta o problema que temos na área

da educação com a  desvalorização dos  seus profissionais,  com a greve,  com os

salários dos professores; não basta a falta de investimento na educação, no nosso

Estado, que, desde 2003, não cumpre o mínimo constitucional de investimento, que

são  25%;  não  basta  a  falta  de  investimento  na  estrutura  das  nossas  escolas

estaduais.

E tenho tido a oportunidade de visitar muitas delas. Nas opções de destinação dos

nossos recursos de emendas parlamentares diretas, em mais de 1/3 destas, tenho

feito isso diretamente nas escolas estaduais. E isso por entender que esse é um tema

fundamental, que merece não só a nossa atenção, mas o nosso investimento.

Estamos vivendo um problema ainda maior no Estado em relação aos profissionais

da área de educação, que é a Resolução nº 2.253, da Secretaria de Estado. Essa

resolução está tirando um direito dos nossos alunos e dos profissionais da área de

educação física,  fazendo com que várias  turmas das escolas  não tenham mais o

profissional  dessa  área  exercendo  sua  profissão,  dando  aulas.  A  resolução  da

Secretaria conseguiu desagradar a comunidade escolar com apenas um artigo, Sr.

Presidente,  porque o art.  4º  estabelece que a disciplina de Educação Física será

ministrada  por  professores dos anos  iniciais  do  ensino  fundamental.  Nesse caso,

tirando um direito  do  trabalhador,  do  profissional  da  área  de  educação física,  de

exercer a função. E isso suscita um tema fundamental para nós, hoje: como fica a

qualidade do ensino desses alunos? Nesse momento importante da história do Brasil,

em que discutimos investimentos no esporte e abrimos possibilidades para que as

crianças e os adolescentes façam do esporte não só um espaço de lazer, mas de

profissão e saúde, estamos vendo, nas escolas estaduais, uma ação do governo do

Estado de Minas Gerais em que é tirado o direito do profissional da área de educação

física de exercer sua função. E, mais que isso, também tira dos alunos o direito de ter

um profissional da área dando a aula para eles.

Nesse sentido, Sr. Presidente, vamos fazer uma mobilização, convocar alunos, pais
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e principalmente os profissionais da área, para uma audiência pública a se realizar no

próximo dia 30 de abril, na Comissão de Esporte, Lazer e Juventude. Essa é uma

iniciativa nossa, junto com os Deputados Rogério Correia e Tadeu Leite.

Nessa grande mobilização, em parceria com o Sind-UTE, discutiremos esse tema

que está pipocando. E acho que é essa a palavra, Deputado Rogério. Agora todos os

Deputados estão  completando dois  anos de mandato.  Durante  o  nosso mandato,

temos percorrido nossa área de atuação, o Sul de Minas, fazendo a prestação de

contas de cada cidade da região. Em cada cidade em que passamos, os profissionais

e  professores  da  área  de  educação  física  cobram,  reivindicam  uma  ação  da

Assembleia  Legislativa  em  relação  a  essa  questão.  Eles  querem  compreender  o

porquê  de  a  Secretaria  de  Educação  de  Minas  Gerais  estar  promovendo  essa

decadência na educação, retirando o direito dos alunos e profissionais dessa área.

Concedo  aparte  à  Deputada  Maria  Tereza  Lara.  É  o  direito  das  mulheres.  Em

seguida, continuarei o meu pronunciamento.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Obrigada pela atenção. Deputado e

companheiro  Ulysses  Gomes,  quero  parabenizá-lo  por  esse  pronunciamento  e

concordar  com  V.  Exa.  Como sou  professora  e  agora  participo  da  Comissão  de

Educação, não concordo, de forma alguma, com essa mudança, com essa resolução

da Secretaria de Educação. O Deputado Rogério Correia também tem acompanhado

de perto a defesa dos direitos dos trabalhadores da educação. Como V. Exa. disse,

os  professores têm toda a  razão.  No momento  em que ocorrerá  a Copa,  com a

valorização do esporte, e no momento em que há alto índice de violência na escola, o

professor de Educação Física e o esporte são uma saída, uma prevenção à violência.

Como disse, também sou professora e dei aulas para alunos da 1ª a 4ª séries e

para o magistério. Na época, exigia que os professores de Educação Física tivessem

cursos especializados, pois retiravam a oportunidade dos que, efetivamente, tinham

essa  habilitação.  Então,  concordo  com  V.  Exa.  Conte  com  o  nosso  apoio  nessa

audiência.  Organizados,  juntamente  com o Sind-UTE,  conseguiremos mudar  essa

situação, Deputado. Obrigada.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Ulysses Gomes, rapidamente

queria parabenizá-lo e dizer-lhe que estaremos na referida audiência pública. V. Exa.
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aborda o tema com muita justiça, pois, mais uma vez, precisamos discutir esse corte

na educação. Além de professora não poder se alimentar da merenda dos alunos,

agora  também  professores  de  Educação  Física  são  impedidos  de  dar  aulas  de

Educação Física - e muitos concursados.

O Deputado Ulysses Gomes* - V. Exa. me faz lembrar de outro tema importante: o

valor da merenda escolar. Hoje R$0,28 por aluno é um valor distante do necessário

para se obter uma merenda de qualidade, que atenda às necessidades dos nossos

alunos. Essa é outra grande reivindicação dos Diretores e dos professores, não só

pelo  direito  de  se  alimentarem,  mas  também  pelo  direito  a  uma  merenda  de

qualidade, a um valor mais justo.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Ulysses Gomes, isso tem um

nome.  Chama-se  choque  de  gestão.  Dizem:  “Corte,  corte  tudo”.  É  o  choque  de

gestão.

Agora fui  surpreendido. Não sei se V.  Exa.  se lembra de quando o Governador

Anastasia e alguns Deputados quase torceram a língua para  falar  que a agência

Standard & Poor's deu nota altíssima ao governo de Minas.

O Deputado Ulysses Gomes* - Lembro-me bem disso.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)*  -  A nota  era AAA. Alguns Deputados

quase destroncaram a língua dizendo Standard & Poor's, a agência que deu nota boa

ao governo de Minas.

Deputado José Henrique, é verdade que a Standard & Poor's - não consigo nem

falar o nome, e o governo está me corrigindo - deu nota “AAA” ao governo do Estado.

Foi bom lembrar: deu um “triple A”. Até entortamos a língua para pronunciar o nome

da empresa. Essa agência, Deputado Ulysses Gomes, está sendo processada nos

Estados Unidos por  risco de fraude.  Ela  é a agência que fraudou e causou toda

aquela crise nos Estados Unidos. Essa agência, que foi contratada por Minas para

avaliar o governo deste Estado, agora, está sendo processada nos Estados Unidos.

O choque de gestão é isto: uma farsa midiática. Até a agência contratada por eles é

uma farsa. E o Delfim Neto disse que essa nota “AAA”, dada pelas agências, é um

verdadeiro 171. É exatamente isso que essa agência significa. Então, é o choque de

gestão.  Na verdade,  choque  de  gestão é  o  que  V.  Exa.  estava  dizendo:  corta  a
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merenda, corta o professor de Educação Física, corta o tropeiro do Mineirão.

O Deputado Ulysses Gomes* - Essa questão midiática, Deputado, é a imagem que

o governo tenta passar.

Não sei  se  V.  Exa.,  Deputado Rogério,  teve a oportunidade de acompanhar  as

notícias destes últimos dias. Quero compartilhá-las com V. Exa. Falamos sobre esses

três últimos anos do governo, dos dois anos do ex-Governador Aécio e hoje do nosso

Governador Anastasia e estamos vendo a matéria que trata do nosso ex-Governador

e atual Senador mineiro, que, na verdade, é um Senador carioca.

Os jornais de todo o País, tanto de domingo como de ontem, como o “Estadão”,

jornais do Paraná, do Rio Grande do Sul; em Minas, os jornais "O Tempo" e o "Estado

de Minas", e também os jornais do Rio de Janeiro, trouxeram a matéria: "Aécio usa

mais verba para ir ao Rio de Janeiro do que para ir a Belo Horizonte." Essa matéria

se repete,  praticamente,  em cada um dos  jornais  -  no "Estado de Minas",  no "O

Tempo" e no "Estadão". A matéria, Deputado, diz o seguinte. (- Lê:)

"Representante  de  Minas,  Senador  Aécio,  fez  para  o  Rio  de  Janeiro  63% das

viagens bancadas com a verba de transporte aéreo do Senado. Desde o início de seu

mandato,  o  presidenciável  pagou  com  o  dinheiro  público  83  voos,  dos  quais  52

começaram ou terminaram na Capital  fluminense. Na maioria dos casos, embarca

rumo ao Aeroporto Santos Dumont, o mais próximo da Zona Sul da cidade. Nessa

região, ele passou parte da sua juventude, cursou a faculdade e, além disso mantém

parentes  e  constantemente  é  visto  em  eventos  sociais.  O  Senador  pagou

R$33.000,00  pelos  voos,  partindo  do  Rio  de  Janeiro  ou  indo  para  a  Capital

fluminense. Dos 25 voos que aterrissaram ali, 22 foram feitos de quinta a sábado; dos

27 que decolaram, 22 saíram entre domingo e terça.”

Ou seja, diminuiu o tempo que ele fica em Brasília e aumentou o tempo que fica no

Rio de Janeiro.

“A capital  do  Estado  que  elegeu  o  nosso  Senador,  e  para  o  qual  o  tucano

oficialmente  dedica  o  seu mandato,  que é  Belo  Horizonte,  teve  como origem  de

destino apenas 23 dessas viagens, ou 27% apenas dos 83 voos feitos desde 2011.

Isso é menos da metade das viagens, com chegada ou partida do Rio de Janeiro.”

Lamentavelmente,  o  que  vemos  é  um  Senador,  que,  em  vez  de  defender  os
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interesses dos Municípios, por exemplo os "royalties", e de representar o Estado de

Minas Gerais, na verdade, defende os interesses do Rio de Janeiro.

Queria compartilhar, não só, obviamente, com os Deputados e as Deputadas mas

também  com  aqueles  que  nos  acompanham  pela  TV  Assembleia  essa  matéria

importante, que não é nenhuma ação de oposição aqui.  É uma situação clara, de

informar o que todos os jornais estão mostrando: para onde o Senador Neves vai; o

que, de fato, ele prioriza, não só com a sua presença, mas também com a sua ação

política de defesa dos interesses do Rio de Janeiro.

Agora,  encerrarei,  concedendo  aparte  ao  nosso  Deputado.  Faltou-me  a

oportunidade  de  tratar  de  alguns  assuntos.  Quero,  mais  uma  vez,  convidar  os

profissionais da educação para se mobilizarem em todo o Estado para participar da

audiência do dia 30, com o objetivo de debater, aqui em Minas Gerais, a questão dos

profissionais de Educação Física.

Deixo registrada, lamentavelmente, essa situação do nosso Senador mineiro, que

defende o Rio de Janeiro, mora e atua lá e viaja permanentemente para lá.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite* - Cumprimento o Sr. Presidente, as Deputadas Rosângela

Reis e Luzia Ferreira e a Deputada italiana que nos visita e a quem desejamos muito

sucesso no parlamento. Nunca somos surpreendidos pelo PT, não é mesmo? O PT

gosta de falar da vida pessoal dos outros e tem dificuldade de aceitar que o Senador

Aécio Neves vá ao Rio de Janeiro. Fico feliz que ele vá. A sua filha adolescente mora

lá. Ele demonstra o seu carinho pela filha, Gabriela. Tivemos a oportunidade de vê-la

acompanhando o Senador quando era Governador. O PT enxerido vem aqui se meter

na vida pessoal do Senador.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - E contra a família, Deputado João

Leite.

O Deputado João Leite* - É um encontro de família. Ele tem dificuldade para aceitar

isso. Que coisa! Isso é se meter na vida alheia, isso nos traz indignação. Por favor,

me ajude, Deputado.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Nessa sua linha de raciocínio,
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quero responder  com o máximo respeito ao Deputado Ulysses Gomes, que já se

retirou deste Plenário. Dentre os benefícios que o Congresso Nacional oferece aos

parlamentares está a passagem de ida e volta aos seus Estados. Sabemos que os

Deputados e os Senadores de todos os Estados, como Rio Grande do Sul, Paraná,

Amazonas,  Acre,  Roraima,  deslocam-se toda semana para Brasília  em função de

seus mandatos eletivos. O Congresso fornece passagem para retornarem às suas

residências em seus Estados de origem, para ficarem com suas famílias nos finais de

semana. Nada mais natural, até porque o Congresso não abre nos finais de semana.

Todos sabemos que a filha do Senador Aécio Neves reside no Rio de Janeiro - salvo

engano,  é  estudante  universitária  recente.  Como  o  Congresso  não  funciona  aos

sábados, ele tem direito a uma passagem aérea para a sua cidade de origem. E se

sua filha reside no Rio de Janeiro, qual o problema ele ir a essa cidade no sábado,

quando o Congresso não funciona? Fico me perguntando: o PT é contra a família? É

isso? A relação familiar entre pai e filha dói? Isso atinge o PT? Ele não critica a ação

decisiva, patriótica, durante a semana no Senado, defendendo o povo e o Brasil, mas

critica o fato de o Senador visitar a sua filha.

Caro Deputado João Leite, não tomarei mais o seu tempo. Quero apenas registrar a

nossa  indignação.  Estamparam  essa  matéria  em  jornais  de  circulação  nacional,

intrometendo-se na intimidade de um homem público, na intimidade familiar, como se

isso fosse algum demérito.  Não há argumentos para atacá-lo politicamente,  então

criam pseudomatérias atacando a sua intimidade pessoal e familiar. Portanto, repudio

essa matéria publicada nos jornais e também a fala do Deputado que o antecedeu.

Muito obrigado, Deputado João Leite.

O Deputado João Leite* - Sou eu quem agradeço. É interessante o PT gostar, neste

Plenário, de associar a Cemig, Líder Mourão, à Andrade Gutierrez. O PT senta-se em

cima do que faz e do que os jornais divulgam. As viagens do ex-Presidente Lula

foram financiadas pela Andrade Gutierrez. A OAS paga a conta das viagens do Lula,

e ele vai lá e oferece, não mais ao Chávez, mas quem sabe ao Maduro. O PT não faz

o metrô de Belo Horizonte, mas faz o metrô de Caracas, que está na quarta linha.

Quem paga a conta do Lula é a Andrade Gutierrez. Por isso, talvez, essa empresa

force tanto  para a  conta  de  luz não baixar.  A Andrade Gutierrez tem de pagar  a
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mordomia do Lula, bem como a Odebrecht e a OAS. Para o PT isso não é problema,

mas o Aécio ir  ao Rio de Janeiro para visitar a filha adolescente é um escândalo.

Esse é um grande escândalo para ao PT.

Líder Mourão, nas programações do final de semana, vimos a ação de vários que

retiram  crianças  das  famílias  e  as  dão para  serem  adotadas  por  outras  famílias.

Depois esses, que destroem a família, criam no Brasil as cartas do Gugu. Mandam

carta ao Gugu para tentar achar o irmão, porque a família foi separada, o pai nunca

visitou  os  filhos.  O PT quer  se  meter  na  intimidade familiar.  Eles  têm dificuldade

porque gostam de falar que a Presidente é mineira. Ela fica em Pernambuco, para

onde o Presidente levou a Fiat; o Gabrielli,  companheiro do PT, levou a Petrobras

para a Bahia; o Aécio,  não, fez 230 ligações asfálticas para as cidades de Minas

Gerais;  a Linha Verde;  a Cidade Administrativa,  que iria  ser implantada no Carlos

Prates, mas houve movimentação tão grande para não ser naquele bairro que acabou

sendo  construída  no  norte  de  Belo  Horizonte;  o  nosso  Boulevard  Arrudas;  a

duplicação da Avenida Antônio Carlos. Onde estão as obras do PT?

Falaram aqui em educação. Gostam de falar em merenda escolar. Não é merenda,

mas alimentação escolar. Deputada Ana Maria Resende, o orçamento do PT para a

educação brasileira é de 1,28%. Sabe qual é o orçamento para a saúde? Em 1995, o

Fernando  Henrique  colocou  no  orçamento  da  saúde  R$77.000.000.000,00.  O  PT

colocou este ano R$81.000.000.000,00, ou seja, 3% do orçamento do PT é para a

saúde. O PT não tem autoridade para falar de Aécio Neves, não tem autoridade em

Minas Gerais, abandonou Minas Gerais. Aqui está a Deputada Rosângela Reis, que

enfrenta a BR-381 Norte. Não a BR-381 Sul; esta o Fernando Henrique, junto com o

Romel  Anízio  como  Deputado  e  o  Aécio  como  Presidente  da  Câmara,  duplicou

600km. Ela e o Deputado Mourão enfrentam a BR-381 Norte, em que o PT não fez

absolutamente nada, não tem autoridade.

Repudiamos o ingresso na vida privada do Senador Aécio Neves, de sua família e

de sua filha.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado João Leite, o nosso aparte

tem objetivo e vou começar exatamente pelas palavras do Deputado Ulysses Gomes,

que falou sobre as visitas do Senador Aécio Neves ao Rio de Janeiro. Gostaríamos
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de lembrar, acrescentando também às palavras do Lafayette de Andrada, que o ex-

Presidente Juscelino Kubitschek e o ex-Governador e quase Presidente, mas eleito,

Tancredo Neves tinham o maior carinho pelo Rio e frequentavam muito essa cidade.

As obras de Juscelino, bem como as de Tancredo, estão em Minas Gerais.  Onde

estão as obras de Aécio Neves, Deputado?

O Deputado João Leite* - Em Minas Gerais.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte)  Em Minas Gerais.  V. Exa. enumerou

apenas  uma  parte,  mas  poderia  ter  mencionado  a  Poupança  Jovem,  o  Projeto

Travessia, a construção de mais de 3 mil postos de saúde e de inúmeras escolas,

transformando Minas Gerais no melhor Estado para se viver. Isso tem de ser olhado.

Onde estão as obras do Aécio Neves?

Ontem à noite, em São Paulo, tive o grande prazer de participar de uma reunião

com milhares de pessoas, que aplaudiam Aécio Neves. Fomos chefiados, em uma

comitiva,  pelo  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro.  Estavam  presentes  vários

Deputados  Estaduais  e  Federais,  entre  os  quais  o  Deputado  Carlos  Mosconi,  e

testemunhamos um ato público maravilhoso de aplauso ao nosso grande Senador e

futuro Presidente da República Aécio Neves. O PSDB de São Paulo, um partido forte,

estruturado, reuniu o Fernando Henrique Cardoso, o Governador Geraldo Alckmin, o

ex-Governador Alberto Goldman e tantas outras lideranças para lançar a candidatura

de Aécio Neves à Presidência Nacional do PSDB e à futura Presidência da República.

É o PSDB unido, Deputado João Leite, para reconstruir este país. É Aécio Neves para

levar para o Brasil um administração semelhante a que fez em nossa Minas Gerais. É

o Brasil todo querendo isso.

O Senador fez um discurso maravilhoso, comparando a administração do nosso

partido  com  a  atual,  quando  a  própria  imprensa,  enfim,  todos  reconheceram  a

diferença.  E é essa diferença que vai  ficar  acentuada na futura  administração do

nosso Senador Aécio Neves.

O  Deputado  João  Leite*  -  Muito  obrigado,  Líder  Mourão.  Está  explicado  o

nervosismo  dos  membros  do  PT.  É  preciso  avisá-los  de  que  foi  lançamento  da

candidatura do Senador  Aécio Neves para a Presidência do PSDB. Por  isso eles

chegaram tão nervosos aqui hoje. Estão preocupados com a Andrade Gutierrez, que



1343
____________________________________________________________________________

continua financiando o Lula. Não há problema. Citamos também OAS e Odebrecht. O

Lula vai continuar viajando.

Concedo aparte ao Deputado Luiz Henrique. Aproveito para agradecer-lhe. Ontem

sua  liderança  esteve  em  Janaúba,  tratando  da  segurança  pública,  do  centro

socioeducativo, uma grande e antiga luta.

O Deputado Luiz Henrique (em aparte)* - Prezado Deputado João Leite, ouvi aqui,

durante a primeira fase da oratória,  o Deputado Ulysses Gomes discorrer sobre a

educação  pública  em  Minas  Gerais.  Porém,  ele  se  esqueceu  de  dizer  o  que

aconteceu  em  um  levantamento  feito,  na  semana  passada,  pela  revista  “Veja”,

segundo  a  qual  42%  das  cidades  com  melhores  escolas  públicas  são  mineiras.

Então, ele está vivendo em outro planeta.

É  evidente,  João,  que  a  educação  e  a  saúde  no  Brasil  não  andam  bem.  São

necessárias mudanças de curto, médio e longo prazo. No entanto, em Minas Gerais,

a  nossa  Secretária  Ana  Lúcia  tem  feito  um  trabalho  que  tem  sido  reconhecido

nacional e até internacionalmente.

Gostaria de parabenizar aqui duas cidades mineiras - Claraval e Itaú de Minas -

pelo alto índice obtido em um teste feito pela ONG Educação para Todos. Ontem

aconteceu em Brasília o encontro das Nações Unidas, e o Travessia foi considerado o

melhor programa de inclusão social brasileiro. Portanto, o jeito tucano de governar

está mostrando ao Brasil que temos condições de fazer uma política pública séria. E

o ciúme que está sendo percebido aí já foi bem observado: o PT está desesperado

porque o PSDB irá conduzir, neste primeiro momento, o nosso Senador Aécio Neves

à Presidência do Partido. Depois a nação brasileira vai dizer o que é melhor para o

Brasil. Um forte abraço, Deputado João Leite.

O Deputado João Leite* - Obrigado. Estamos vendo o PT, Deputada Rosângela

Reis,  torcendo contra Minas Gerais.  Lula,  Dilma e todos os daqui  estão  torcendo

contra Minas Gerais. Não vão destruir o nosso Estado, apesar da total ausência do

governo federal.

A Deputada Rosângela Reis (em aparte)* - Deputado João Leite, parabenizo-o pelo

discurso desta tarde. Como V. Exa. mencionou meu nome e como participo das lutas

pela duplicação da BR-381, quero dizer a V. Exa. que não se jogam pedras em árvore
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que não esteja dando fruto. Temos de valorizar a prata da casa, e a prata da casa é o

nosso  representante  legítimo,  Senador  Aécio  Neves.  Nunca  se  investiu  tanto  em

educação e em saúde.

Hoje pela manhã estive no Othon Palace, num anúncio aos Prefeitos de que haverá

investimento de R$11.000.000,00 nos consórcios. Lembro-me de que há anos não

havia acesso às estradas. Hoje, além de haver o acesso, há veículos para transportar

a nossa população.

Assim,  destaco  publicamente  os  investimentos  que  o  Estado  tem  feito  e  a

deficiência do governo federal ao investir na saúde e na educação. Muito obrigada.

O Deputado João Leite* - Agradeço muito o aparte da Deputada Rosângela Reis.

Concluindo, Sr. Presidente, quero dizer que o PT mudou muito. Imagine, Deputado

Mário Henrique Caixa, que hoje o grande conselheiro do PT, vindo diretamente da

ditadura militar, é Delfim Netto. É ele quem orienta o PT. E o PT e o Lula viajam com o

dinheiro da Andrade Gutierrez, da Odebrecht e da OAS. Esse é o PT torcendo contra

Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, fico estarrecido

com a fala do Deputado João Leite a cada vez que usa esta tribuna para fazer uma

defesa, para tentar defender o indefensável e, ao mesmo tempo, jogar para fora o

ódio, uma coisa horrorosa que tem contra o nosso Partido, um ódio doentio contra o

nosso  Presidente  Lula,  contra  a  nossa  Presidenta  Dilma,  que  tão  bem  vem

governando o nosso país, com recorde de popularidade. A cada pesquisa a Dilma

sobe mais, e o Aécio despenca. Até a Marina está bem à frente do Aécio. Talvez seja

esse o motivo da ira do Deputado João Leite a cada vez que usa esta tribuna para

tentar denegrir a imagem de um homem que mudou o nosso Brasil, que permitiu que

o povo brasileiro tivesse vez de sonhar, de estudar, de ter a sua casa própria, de ter o

seu emprego com carteira assinada.

Ora, Deputado João Leite, V. Exa. está na contramão da história ao trazer para esta

tribuna, ao ser o mensageiro de um grupo que teve a oportunidade de mudar o Brasil,

mas não fez nenhuma transformação social neste país e que, agora, usa V. Exa. para
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tentar  denegrir  a  imagem do nosso querido  Presidente  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva.

Todos temos muito orgulho de pertencer ao Partido que ele ajudou a criar.

O  Deputado  Ulysses  Gomes  (em  aparte)*  -  Obrigado,  Líder  Deputado  Paulo

Guedes. Concordo com V. Exa. e compartilho a minha surpresa, pois, se há algo que

nos deixa ainda mais indignados, é - aí, sim, é uma fala repudiante - o que ouvi por

parte dos Deputados que o antecederam tentando justificar o injustificável. Não estou

aqui apresentando informações do nada, mas apresentando fatos de um relatório do

Senado sobre os gastos do Senador. Não estou entrando na vida privada dele, mas

sim na vida pública, pois ele está usando dinheiro público para ir a outro Estado que

não é o em que ele foi eleito. Se vai visitar a família, deve fazê-lo com muito carinho,

como  um  dever  e  o  amor  de  um  pai,  assim  como  tantos  aqui  fazem.  Tenho

oportunidade de fazer também, de ir toda a semana para o Sul de Minas visitar minha

família e passar o final de semana com, agora, meus dois filhos. Tinha apenas um,

mas, na semana passada, nasceu a Mariana. Então estou muito feliz. Tenho a certeza

de  que  algo  que  todos  nós  valorizamos  é  a  família.  Se  há  um  partido  que

implementou políticas de valorização da família, é o PT, que completa 10 anos de um

governo democrático e popular no Brasil, com programa de transferência de renda, e

até poderia dizer, Deputado, com programas de geração de vida. É isso que fez o

governo do Presidente Lula e agora está fazendo o governo da Presidenta Dilma.

Então, quando vemos essas defesas de ações injustificáveis querendo dizer que

estamos atacando a pessoa do Senador, não é bem isso. Não tenho nada contra a

pessoa do Senador  Aécio  Neves.  Aliás,  nem o  conheço para  falar  isso,  conheço

apenas sua ação política. Não há relação pessoal alguma, mas também não vejo

problema em tê-la. No entanto, é inaceitável dizer que a crítica ou o posicionamento

do PT exposto aqui seja pessoal.

Fato concreto é que o Senador gasta o dinheiro público. Quase 70% das passagens

que deveriam ser para vir a Minas são usadas para ir ao Rio de Janeiro de quinta-

feira a sábado ou para voltar a Brasília segunda ou terça-feira. Isso quer dizer que ele

reside no Rio de Janeiro. Ali ele fica com sua família - e tem todo o direito -, mas esta

Assembleia, que defende os interesses de Minas, tem de deixar público que o nosso

dinheiro está sendo utilizado para esse fim.
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Então,  Deputado,  quero repudiar  isso.  Não posso aceitar  que esses Deputados

digam, em relação a mim ou ao partido, que isso é uma questão pessoal,  que o

partido é contra a família. Uma fala como essa é inaceitável.

O Deputado Paulo Guedes - Deputado Ulysses, sempre disse isso da tribuna, e não

foi uma vez só. Aliás, desafiei  o Deputado João Leite a nos trazer um relato das

visitas de Aécio a Minas. Pedi até mesmo um comprovante de residência dele em

Belo Horizonte porque sei que ele não mora em Minas Gerais.

Eleito Senador por Minas, ele não está nem aí para os problemas do Estado. Minas

Gerais está tendo um surto de dengue. Quase metade dos casos da doença no Brasil

está em nosso Estado. Temos uma seca brava que atinge o Norte de Minas e o Vale

do Jequitinhonha, mas ele é incapaz de pronunciar-se no Senado, de destinar recurso

de uma emenda para o órgão federal cuidar dos efeitos dessa seca. Isso porque ele

cumpre seu mandato cuidando dos interesses do Rio de Janeiro, porque lá ele mora

e passeia, lá ele faz suas festas... Até que enfim, outro dia a “blitz” da Lei Seca o

pegou dirigindo embriagado.

E, por falar nisso, estou fazendo aqui uma denúncia muito séria, Deputado Rogério

Correia. O Deputado João Leite costuma falar muito sobre o governo do PT. Ele tenta

dizer que o nosso partido tem muitas indicações políticas, o que não é verdade, mas

as indicações políticas e politiqueiras que existem no governo de Minas Gerais são

um absurdo. Essa denúncia que vou relatar agora, Deputado Rogério Correia, é um

tremendo absurdo. Veja só o calhamaço de denúncias contra um servidor do Estado,

o Superintendente de Ensino da cidade de Januária, que chegou a minhas mãos.

Tudo isso são denúncias de atos de ilegalidade cometidos pelo superintendente,

afilhado político da base do Governador Aécio Neves em Minas, que usa desse cargo

em Januária para cometer uma série de irregularidades.

As  denúncias  que  chegaram  a  minhas  mãos  revelam  que  a  comunidade  de

Januária  está  revoltada,  Deputado  Rogério  Correia.  Ele  conseguiu  irritar  a

comunidade  de  Januária  de  uma forma  tão  grande,  que  as  pessoas  já  não  têm

respeito algum pelo Superintendente de Ensino. Além de seguir o mau exemplo de

Aécio de dirigir embriagado - está aqui a ocorrência policial -, foi preso em flagrante,

brigou com policiais militares, foi acusado de assédio moral a vários servidores, além
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de assédio sexual, Deputado Rogério. Estão aqui os relatos assinados pelas vítimas.

Há agressão física a alunos e perseguição a servidores. Acho que esse caso não

deve ser trazido à tribuna da Assembleia Legislativa, mas enviado direto à Comissão

de Direitos Humanos. Aliás, enviarei esses relatórios que recebi... É tanta coisa que,

se eu for ler todos, ficarei aqui a tarde inteira, pois são muitos relatos e inúmeros

boletins de ocorrências, boletins de assédio moral e boletins de assédio sexual de

servidores da Superintendência de Ensino de Januária contra esse servidor indicado

politicamente pelo grupo que dá sustentação ao governo do Estado, na região. Há um

abaixo-assinado, Deputado Rogério Correia, de mais de cento e tantos servidores,

falando que não mais suportam isso e que a situação está inaceitável, em razão do

que está ocorrendo na Superintendência de Ensino, da politicagem, da perseguição

política, em Januária. Há o uso do cargo para favorecimentos pessoais. É uma série

de denúncias que vou encaminhar a Ana Lúcia Gazzola, a Secretária de Educação,

que, tenho a certeza, não deve ter conhecimento desses fatos, que são muito graves;

pois providências imediatas precisam ser tomadas. V. Exa., que milita na educação,

Deputado Rogério Correia, conhece também o Norte de Minas e já deve ter recebido

relatos dessa natureza, que acontecem na Superintendência de Ensino de Januária.

É com muito prazer que lhe concedo um aparte.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Paulo Guedes, foi bom V.

Exa. tocar no assunto da Superintendência,  pois também recebi agora -  não com

essa gravidade que menciona - reclamações de outras superintendências. Cheguei a

apresentar um projeto de lei  para que o Superintendente de Ensino também fosse

eleito por uma eleição direta, por meio dos pares. Ele deveria ser, portanto, pessoa

efetiva da área de educação e escolhido entre os pares, a partir de uma lista tríplice

para o Governador. Infelizmente, o projeto foi considerado inconstitucional, mas estou

convencido  de que precisamos  democratizar  a  questão  das  superintendências  de

ensino. Gostaria que V. Exa. me fornecesse uma cópia, pois, na Comissão de Direitos

Humanos,  realizaremos  um  debate  sobre  esse  tema  e  também  sobre  a

democratização  nas  superintendências  de  ensino.  Tem havido  uma arbitrariedade

geral.  Esse  caso  é  mais  grave,  mas,  repito,  recebi  outras  denúncias  de  outras

superintendências.  Ou  seja,  há  várias  acumuladas.  Precisamos  tratar  da
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democratização nas superintendências de ensino de Minas Gerais.

Deputado Paulo  Guedes,  quero  também dizer  a  V.  Exa.  que esse ódio  e  esse

preconceito - não é só ódio - que existe em relação ao ex-Presidente Lula advêm, de

maneira  geral,  das elites  brasileira  e,  às  vezes,  chegam a setores  da  população.

Então,  esse ódio  geralmente  traz  consigo  um preconceito,  mas felizmente  isso  é

minoritário no Brasil. Tanto é assim que o ex-Presidente Lula virá a Minas - e quero

repetir  o  convite  -,  no  dia  15,  para  receber  o  título  de  cidadão honorário.  Quero

convidar  todos  os  Deputados  a  receber  com  carinho  o  nosso  Presidente  Lula  e

mostrar que esse preconceito é de uma minoria, em Minas. Vamos também mostrar

que a Assembleia Legislativa não tem esse preconceito e esse ódio ao ex-Presidente

Lula. Pelo contrário, e a imensa maioria dos Deputados tem pelo ex-Presidente Lula

um carinho muito grande e sabe que ele foi e é muito importante para o povo de

Minas Gerais.

Sobre a opção de o Senador Aécio Neves morar no Rio de Janeiro, já está claro. O

jornal  apenas  comprovou  que  ele  sai  de  Brasília  e,  ao  invés  de  vir  para  Belo

Horizonte, vai para sua residência no Rio de Janeiro. Ele optou por morar no Rio de

Janeiro. Esta é a opção pessoal de um Senador e deve ficar clara: ele mora no Rio de

Janeiro, e isso foi comprovado. Contudo, acho que ultimamente ele tem vindo menos

ainda a Minas e fui querer saber os motivos. Por que o Senador Aécio Neves está

fugindo  de  Minas  desse  jeito?  Descobri  hoje  com  os  jornais.  Finalmente  eles

disseram algo que já havia dito há dois meses: a epidemia de dengue. Aécio está

fugindo da dengue. São 123 mil casos de dengue. Para quem mora na região da

Pampulha, é melhor dormir com aquele mosquiteiro. Do contrário, terá dengue. Meu

filho já teve dengue. O vizinho já teve dengue. Tem uma epidemia de dengue que

estava escondida.

Para variar, o Governador do Estado faz o que interessa ao Senador Aécio Neves,

escondendo tudo o que se passa aqui. Antes de V. Exa. chegar, eu tinha falado da

Standard & Poor´s, empresa que deu a nota positiva “triple A”, “AAA”, ao governo do

Estado. Essa empresa está tipificada no crime de 171, por fazer título de hipoteca

falso, provocando um prejuízo de bilhões de dólares, antes da crise norte-americana.

É essa a empresa que o Governador Anastasia disse que tinha classificado com um
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“triple A” o Estado de Minas Gerais. É esse o choque de gestão e a farsa midiática em

Minas. Talvez seja por isso que o Senador Aécio Neves está fugindo de Minas: para

que os mosquitos da dengue, que ficam aqui, não possam picá-lo, deixando o povo

mineiro abandonado.

O Deputado Paulo Guedes - É verdade, Deputado Rogério Correia.

Depois desses relatos que fiz, vou encaminhar à Secretaria de Educação de Minas

Gerais  toda  essa  documentação,  até  porque  as  pessoas  que  me  enviaram  os

documentos não pediram anonimato. Todos os ofícios e ocorrências são assinados

pelos servidores, e os abaixo-assinados são acompanhados de diversas ocorrências

policiais  contra  o  Superintendente  de  Ensino  de  Januária,  Albert  Willians  Próbio

Monção,  que  está  cometendo  uma  série  de  irregularidades  no  cargo.  Como

parlamentar votado e majoritário  em Januária,  não poderia me calar  ou deixar de

trazer à tribuna desta Casa a documentação que recebi sobre esses acontecimentos.

Além  disso,  ainda  hoje  vou  encaminhar  essa  documentação  à  Secretária  de

Educação,  pedindo-lhe,  entre  outras  providências,  que  abra  uma  auditoria  para

averiguar  as  gravíssimas  denúncias  contra  o  Sr.  Albert.  Também vou encaminhar

esses documentos  à  Comissão de Educação da Casa e  à Comissão  de Direitos

Humanos, por meio de seu Presidente, Deputado Durval Ângelo, para que averiguem

as gravíssimas denúncias de assédio moral e sexual, agressão, embriaguez...

Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

com muita satisfação concedo aparte ao Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Tenho certeza de que V. Exa. e

toda esta Casa vão participar de uma campanha que iniciamos neste ano diante do

alto índice de mortalidade nas rodovias do Estado de Minas Gerais, em consequência

dos eucaliptos que foram plantados há anos nas margens das rodovias, na intenção

de ajudar os carros que porventura saíssem da estrada. Nos últimos três meses, com

os ventos, tivemos cinco acidentes, dois com vítimas fatais, em Ouro Preto e região.

Então,  Deputado Pompílio,  queremos fazer uma campanha nesta Casa pelo corte
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dessas árvores nas beiras das estradas, e gostaria de contar com a participação de V.

Exa. e de toda a Casa. Quando chove forte, o eucalipto cai e provoca acidentes com

os carros que estão passando. Essa é uma maneira a mais de evitarmos acidentes

em nossas estradas. Muito obrigado, Deputado Pompílio Canavez.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  -  Obrigado,  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.

Realmente  há  um  grande  número  de  eucaliptos  e  outras  espécies  de  árvores

plantadas às margens das rodovias, o que é um risco potencial. O Deputado Hélio

Gomes, que percorre as estradas do nosso Estado, sabe disso. Potencialmente isso

piora muito as condições de sobrevivência de quem sai da estrada e dá de encontro

com os eucaliptos. Concordo com V. Exa. que devemos fazer essa orientação.

Mas eu queria falar sobre outro tema, que os Deputados Rogério Correia e Paulo

Guedes  já  abordaram  aqui,  que  é  a  dengue.  A dengue  está  voltando  e  é  uma

epidemia. Ontem a manchete do jornal “Estado de Minas” trazia em letras garrafais:

“epidemia”. A dengue, que havia diminuído, praticamente deixado de existir, voltou,

Deputado Doutor Wilson Batista - que é médico; e voltou com uma força fantástica.

Em Belo Horizonte, Deputado Rogério Correia, não adianta dormir com mosquiteiro,

como disse aqui o Deputado Paulo Guedes e V. Exa., porque o mosquito da dengue

pode estar presente em outros locais, no local de trabalho, durante o tempo todo. É

uma tristeza muito grande que tenhamos que conviver com esse tipo de moléstia.

Aqui na Casa há diversos médicos que entendem bastante deste assunto. Agora

sou membro efetivo da Comissão de Saúde da Casa, aliás sou o único não médico

da Comissão. Usando um termo já utilizado aqui pelo Deputado Paulo Guedes, estou

estarrecido,  porque são  moléstias  que poderiam ter  sido  evitadas  se houvesse a

prevenção  na  saúde,  se  tivéssemos  a  preocupação  de  evitar  que  as  pessoas

ficassem doentes. Os hospitais estão lotados, os postos de saúde no Estado inteiro

estão lotados, o medo ronda cada lar,  cada casa no Estado de Minas Gerais.  Eu

mesmo tenho uma colega de trabalho, a Rita, que trabalha comigo no gabinete, a

quem  o  mosquito  da  dengue  transmitiu  o  vírus,  e  ela  passou  mal.  Agora  estão

passando mal o marido e o filho. Ela mora aqui perto da Assembleia, é moradora de

Belo Horizonte. No Sul de Minas, na minha Alfenas, há uma preocupação fantástica

com a dengue.



1351
____________________________________________________________________________

Deputado Rogério Correia, a dengue já havia sumido, isso é falta de prevenção.

Esse tipo de  moléstia,  esse tipo  de  doença tem de ser  combatido  e  evitado.  Fui

Prefeito em Alfenas e terminei o meu governo com mais de 80% de aprovação em

saúde, porque eu tinha preocupação fundamental com a prevenção. Temos de evitar

que as pessoas fiquem doentes, que vão parar nos leitos dos hospitais, porque aí

pode ser tarde demais. Evitar, fazer a prevenção.

Antes de conceder um aparte ao Deputado Rogério Correia, queria dizer que todos

os jornais da Capital - “Estado de Minas”, “Hoje em Dia”, “O Tempo” - trouxeram a

preocupação com essa epidemia de dengue. E não é só a dengue, a tuberculose

também está voltando e ficando sem controle, a hanseníase, doenças com as quais

convivemos há décadas.  Poderia ser  diferente se tivéssemos preocupação com a

prevenção.  São doenças que estão  fazendo diversas vítimas no nosso Estado,  e

deveríamos ter preocupação com a prevenção, com a saúde, e não com a doença.

Quando eu era Prefeito, sempre dizia à minha equipe: “A nossa missão é evitar que

as pessoas fiquem doentes, que precisem parar nos leitos dos hospitais. Para isso é

preciso priorizar a saúde preventiva”. É um vexame e um constrangimento, Deputado

Pinduca Ferreira, termos de volta a dengue.

Ontem pela manhã, quando recebi o “Estado de Minas”, li a palavra “epidemia” em

letras garrafais. É o fracasso da saúde no nosso Estado.

Se  um  dos  principais  jornais  do  nosso  Estado  tem  de  trazer  essa  manchete

aterrorizante, isso é porque estamos falhando muito.

Na Comissão de Saúde, quero promover esse debate. Precisamos realizar  uma

audiência pública para saber por que, Deputado Rogério Correia, a dengue voltou

com toda essa força a ponto de mais de 120 mil  pessoas estarem adoecidas no

nosso Estado.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Pompílio Canavez, solicitei o

aparte até para dizer-lhe que eu e o Deputado Adelmo Carneiro Leão elaboramos um

requerimento, já aprovado, para a realização de audiência pública, a fim de debater

exatamente esse assunto da dengue - aliás, ela já está marcada para o dia 17 de

abril,  às 9h30min. Não é isso, Deputado Adelmo Carneiro Leão? É importante que

essa discussão seja feita. Por quê? Há aproximadamente um mês, quando usei da
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tribuna, disse a palavra “epidemia”, ou seja, que vivíamos uma epidemia de dengue.

Muitos  deram  de  ombros  e  disseram  que  não.  Estou  sentido  que  o  governo  do

Estado, juntamente com a Prefeitura, vem escondendo essa epidemia. O Secretário

de Belo Horizonte é do PSDB, assim como o Secretário de Estado. O Governador

vem escondendo essa epidemia.  Como V.  Exa.  sabe,  em Minas tudo precisa ser

escondido para dizer que o Estado vai bem, a fim de servir de comitê eleitoral para o

Senador  Aécio  Neves.  Logo,  estão  escondendo  a  epidemia  de  dengue  há  muito

tempo.

Estivemos, assim como V. Exa., no Ministério da Saúde e procuramos saber se

esse é um caso nacional. O Secretário Helvécio nos disse que houve um aumento

nacional, sim, em razão do vírus tipo 4. No entanto, em Minas Gerais, esse aumento

foi  assustador.  Já  naquela  época  eram  100  mil  casos  de  dengue.  Isso  há  uma

semana, quando já era epidemia, mas estava sendo escondida. Hoje já passam de

123  mil  os  casos  assumidos  pelo  governo  do  Estado.  Todas  as  projeções  estão

dizendo que em abril estourará. E isso significa 1/3 dos casos no Brasil quando era

100 mil. Provavelmente será muito mais que 1/3 dos casos. Houve evidentemente um

relaxamento do governo de Minas no combate à dengue. De novo, Deputado, sabe

como  isso  se  chama?  Choque  de  gestão.  “Corta,  corta  na  prevenção,  corta  na

saúde.” Então isso é o choque de gestão, ou seja, o malfadado choque de gestão. A

má gestão do governo na saúde fez com que estourassem os casos de dengue em

Minas Gerais. A imprensa vai escondendo e escondendo, e as pessoas vão ficando

doentes. No entanto chega uma hora em que nem o “Estado de Minas” consegue

escondê-la mais e obviamente tem de pôr na capa do jornal: “Epidemia de dengue”.

Ninguém aguenta mais. Em cada família há alguém com dengue. O meu filho já a

contraiu. A minha secretária precisou socorrer a própria tia, que já estava num estado

gravíssimo da doença. V. Exa. também citou duas pessoas perto da Assembleia. Na

Pampulha,  há  uma epidemia  danada.  Então assim  vai,  e  nada se  fez a  não ser

esconder. Mas agora, como é epidemia, tem de assumir. É um absurdo. Várias vezes

já  disse:  “Prof.  Anastasia,  bom  governo  não  é  aquele  que  esconde  dado  nem

problema, mas sim que o enfrenta”. Esconder o problema não resolve. Na verdade, é

como a Standard & Poor's triple A, AAA. Agora vimos que a empresa é uma mentira.
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Aliás, sabe como se chama o Primeiro-Ministro da Ilha de Chipre, que entrou com

essa crise? Anastasiades. É engraçado, mas é verdade.

O Deputado Pompílio Canavez - Deputado Rogério Correia, não é só não esconder

o problema, mas evitá-lo.  Prevenir  é evitar que o problema ocorra, pois a dengue

pode  ser  evitada,  ou  melhor,  poderia  ter  sido  evitada.  E  o  gasto  em  saúde  que

estamos tendo agora no Estado poderia ter sido evitado. Depois que a epidemia se

alastrou, escondê-la é a pior política.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Gostaria de agradecer ao Deputado. Não

adianta  ficarmos aqui,  no  Parlamento,  culpando alguém  por  uma coisa  tão grave

como  a  dengue  ou  outra  doença.  Desculpem-me,  nobre  Deputado  Pompílio  e

Deputado Rogério Correia, que me antecedeu.

Em relação à epidemia de dengue no Brasil, quero dizer que - fui gestora municipal

de 1997 a 2004, quando saí para disputar o cargo de Vereadora - aqui, apenas em

uma regional, a região Oeste, onde eu estava, havia mil casos por dia, 30 mil por

mês. Mas tínhamos 100 mil casos por mês, durante 10 anos seguidos. E isso foi no

governo do PT. Então, vou culpar o Célio de Castro, o Patrus Ananias ou o Pimentel

por  essa epidemia? Não vou.  Não podemos culpar  o Antônio Jorge, o PPS ou o

PSDB pela epidemia. Vou culpar o Prefeito de Uberaba, do PMDB, cidade com maior

epidemia de dengue? Vou culpar o PMDB do Rio de Janeiro, onde nem os hospitais

funcionam,  não  há  vagas,  e  onde  há  a  maior  epidemia  do  Brasil?  Temos  de  ter

seriedade. Epidemia é algo grave. Essa é uma doença endêmica.

Quero chamar a atenção, porque temos de prevenir, uma vez que 80% dos focos

estão nas residências, onde as famílias continuam tendo vasinhos de plantas sem os

devidos  cuidados.  Essa  é  também  uma  responsabilidade  dos  cidadãos  e,

evidentemente, dos órgãos públicos.

No Rio de Janeiro, há 35 epidemias, e esse Estado não é governado pelo PSDB

nem PPS. Então, vamos ser sérios com a nossa função, vamos contribuir melhorando

a  legislação,  a  fim  de  dar  arsenal  ao  Estado  para,  em  alguns  casos,

corresponsabilizar o cidadão que insiste em criar foco propagador de dengue. Essa

era a ressalva que gostaria de fazer.

O Deputado Pompílio Canavez - Deputada Luzia, não culpei nenhum governo em
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especial. Faz parte da prevenção, Deputada, e V. Exa. sabe disso porque já cuidou

desse assunto, a educação. Não é exatamente culpa das pessoas que os focos de

dengue  existam  nas  casas  delas.  É  também  uma  obrigação  da  prevenção  a

educação, a conscientização e a informação. Mas isso é um trabalho cotidiano. Não

se faz isso e se esquece, e depois simplesmente culpam as famílias pela doença.

Esse é um trabalho cotidiano e que tem de ser realizado com seriedade. Não me

importa se o governo é do PT, do PMDB, do PSDB ou do PDT, e não estou dizendo

isso. Mas V. Exa. há de concordar que se trata de uma tragédia, porque essa é uma

doença evitável e não poderia ter acontecido isso, de chegar no nível de epidemia.

Não quero fazer disputa de partido político, porque quem está doente, com dengue,

não quer  saber  disso;  no  entanto  faltou  prevenção em Minas  Gerais,  faltou ação

educativa,  faltou  realmente  ação  governamental  para  não chegarmos  no  nível  de

epidemia. Se o jornal “Estado de Minas” disse que estamos com uma epidemia, isso

é porque deve ter informações para afirmar tal coisa. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Com prazer, concedo aparte ao Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, Deputado André Quintão. Quero

apenas lembrar que, no dia 1º de maio de 2008, o ex-Presidente Lula agradeceu

muito á agência Standard & Poor's, porque o Brasil foi declarado um país sério, que

possui políticas sérias, cuida das suas finanças com seriedade, por isso passamos a

ser  merecedores  da  confiança  internacional  de  que,  havia  muito  tempo,  o  Brasil

necessitava.  Então,  o  ex-Presidente  Lula  agradeceu  à  Standard  &  Poor's.  O

Deputado Rogério Correia lembrou que, no Código Penal americano, ela é “um-sete-

um”. A Standard & Poors's também elogiou Minas Gerais. Vou passar ao Deputado

Rogério Correia o agradecimento do ex-Presidente Lula à Standard & Poor's.

O Deputado André Quintão* - Antes de passar para o Deputado Rogério Correia,

gostaria de registrar a presença da ex-Deputada e amiga Gláucia Brandão, Secretária

de Políticas Sociais.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Sr. Presidente, gostaria de passar ao

Deputado João Leite o título que o governo americano concedeu à Standard & Poor's,

que teria dado a nota “triple A” ao governo de Minas, e que está sendo processada
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nos Estados Unidos.

Essa empresa foi contratada pelo “Anestesias”,  não o de Chipre,  o daqui.  Se o

Deputado João Leite quiser, temos aqui o contrato feito pelo Governador Anastasia.

Aliás, gostaria de saber quanto ele gastou para contratar essa empresa.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, nos próximos 5 minutos, tratarei de

outro assunto. A Assembleia, amanhã, lançará a Comissão Extraordinária das Águas,

que será presidida pelo Deputado Almir Paraca. Na semana passada, realizamos, sob

a Presidência do Deputado Sebastião Costa, uma audiência pública na Comissão de

Constituição e Justiça, para discutir o projeto de autoria do Governador que amplia os

cargos  da  Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de

Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae.

Levantei  algumas questões na Comissão de Constituição e Justiça.  De maneira

muito  sintética,  vou  levantá-las  aqui.  Já  estamos  propondo  a  essa  Comissão

Extraordinária das Águas tratar de três assuntos. Primeiro, num número imenso de

Municípios - o Deputado e Presidente Dinis Pinheiro está acompanhando isso nas

audiências  de  prestação  de  contas  da  Assembleia,  que,  aliás  estão  sendo muito

proveitosas, porque em todas as regiões estamos mapeando as prioridades -, muitos

Prefeitos e Vereadores estão reclamando que a Copasa está cobrando, Deputada

Maria  Tereza,  antecipadamente  nas  contas  do  consumidor  serviços  ainda  não

prestados. Então o cidadão, Deputado Bosco, paga a taxa pelo tratamento de esgoto,

mas lá não existe ainda estação de tratamento de esgoto. E o consumidor já está

pagando isso. Às vezes, não há nem a coleta de esgoto, mas ele paga por ela.

Esse é um assunto sobre o qual vamos nos debruçar.  Inclusive no Sudoeste, o

Presidente  da  Câmara  de  São  Sebastião  do  Paraíso,  Vereador  José  Luiz,  está

fazendo  uma  articulação  regional.  Esse  é  um  ponto  sobre  o  qual  a  comissão

extraordinária poderia e vai, com certeza, se debruçar.

Segundo, o abastecimento de água no semiárido mineiro, particularmente nos Vales

do Jequitinhonha e do Mucuri e no Norte de Minas: a Copasa e a Copanor estão com

retardo  nas  suas  ações,  mas,  no  caso  do  semiárido,  principalmente  a  Copanor.

Mesmo  os  contratos  e  programas  firmados  com  os  Municípios,  aprovados  nas

Câmaras, não estão sendo cumpridos. Aqui é uma Casa política, daí cobramos da



1356
____________________________________________________________________________

Arsae  que  se  estruture,  que  abra  cargos  de  recrutamento  efetivo  por  concurso

público, para que a agência tenha estrutura permanente. A Arsae,  para quem nos

acompanha pela TV Assembleia, é a responsável por fiscalizar o cumprimento das

ações das concessionárias. No caso,  pode ser a Copasa, a Copanor,  que é uma

subsidiária, e até mesmo empresas municipais que aderirem a essa fiscalização da

Arsae. É importante que o Estado tenha um planejamento integrado de ações para

suprir as demandas de abastecimento de água e esgoto no semiárido mineiro. Hoje

temos ações dispersas da Copanor,  da Sedru,  da Sedvan e de outros  órgãos do

governo do Estado.

Em relação ao terceiro ponto, nesse caso específico do semiárido propusemos ao

Presidente da comissão, Deputado Almir Paraca, priorizá-lo no âmbito da comissão.

Eu e o Deputado Luiz Henrique já havíamos aprovado na Comissão de Participação

Popular  uma  ação  semelhante  por  uma  questão  óbvia,  aliás  de  racionalidade

legislativa, já que teremos uma comissão extraordinária. Passaremos essa pauta de

trabalho à comissão e acompanharemos.

Por fim, nesses segundos finais, queria falar sobre o Água para Todos, programa

federal  com correspondentes  no  Plano Plurianual  do  Estado.  Estamos  recebendo

reclamações,  principalmente  do Jequitinhonha,  dizendo que não estão,  na região,

viabilizando alternativas mais permanentes de barragens e de captação de água em

cursos permanentes,  e  que novamente  a política está se replicando por  meio  de

poços  artesianos,  que,  muitas  vezes,  são  soluções  paliativas.  Então,  queremos

também que a Comissão Extraordinária das Águas trate da discussão das diretrizes

do Água para Todos em nosso Estado, particularmente no Jequitinhonha.

São essas as considerações que queria fazer. Infelizmente, o tempo foi curto, mas,

sinceramente,  considero  que  o  acesso  à  água  para  consumo  humano  deve  ser

prioridade absoluta não só desta Assembleia, mas de todo o governo do Estado. Faço

um alerta ao Governador: essa situação precisa mudar para melhor,  porque seres

humanos  estão  sendo  prejudicados  em  sua  dignidade,  no  acesso  ao  bem  mais

fundamental, que é a água.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
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1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Esgotado o prazo destinado a esta

parte, a Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia,

compreendendo as comunicações da Presidência e de Deputados e a apreciação de

pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Designação de Comissões

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  49/2013,  do

Deputado Doutor Wilson Batista e outros, que altera dispositivos da Constituição do

Estado  que  tratam  da  pessoa  com  deficiência.  Pelo  BTR:  efetivos  -  Deputados

Glaycon  Franco  e  Carlos  Mosconi;  suplentes  -  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  e

Deputada Ana Maria Resende; pelo BAM: efetivos - Deputados Duilio de Castro e

Romel Anízio; suplentes - Deputada Rosângela Reis e Deputado Rômulo Veneroso;

pelo  PDT:  efetivo  -  Deputado  Carlos  Pimenta;  suplente  -  Deputado  Sargento

Rodrigues. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação nº 70/2013, feita pelo Governador do Estado, do nome do Sr. Fábio

Caldeira Castro Silva para o Cargo de Ouvidor-Geral do Estado. Pelo BTR: efetivos -

Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Luiz  Henrique;  suplentes  -  Deputados  Fábio

Cherem e Duarte Bechir;  pelo  BAM: efetivo -  Deputado Inácio  Franco;  suplente -

Deputado  Tiago  Ulisses;  pelo  PT:  efetivo  -  Deputado  Durval  Ângelo;  suplente  -

Deputada Maria Tereza Lara; pelo PMDB: efetivo - Deputado Cabo Júlio; suplente -

Deputado Vanderlei Miranda. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação nº 72/2013, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra.

Mônica Maria Teixeira Coelho para o Cargo de Ouvidora-Geral Adjunta do Estado.

Pelo BTR: efetivos -  Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Luiz Henrique; suplentes  -

Deputados  Fábio  Cherem e  Duarte  Bechir;  pelo  BAM:  efetivo  -  Deputado  Romel

Anízio; suplente - Deputado Duilio de Castro; pelo PMDB: efetivo - Deputado Cabo
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Júlio; suplente - Deputado Vanderlei Miranda; pelo PDT: efetivo - Deputado Sargento

Rodrigues; suplente - Deputado Tenente Lúcio. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação nº 73/2013, feita pelo Governador do Estado, do nome da Sra.

Marília Carvalho de Melo para o Cargo de Diretora-Geral do Igam. Pelo BTR: efetivos

-  Deputados  Zé Maia  e  Luiz  Humberto  Carneiro;  suplentes  -  Deputados  Glaycon

Franco  e  Lafayette  de  Andrada;  pelo  BAM:  efetivo  -  Deputado  Juarez  Távora;

suplente - Deputado Marques Abreu; pelo PT: efetivo - Deputado Pompílio Canavez;

suplente - Deputado Almir Paraca; pelo PMDB: efetivo - Deputado Sávio Souza Cruz;

suplente - Deputado Adalclever Lopes. Designo. Às Comissões.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

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

anexação do Projeto de Lei nº 3.848/2013, do Deputado Fabiano Tolentino, ao Projeto

de  Lei  nº  410/2011,  do  Deputado  Fred  Costa  e  da  Deputada  Liza  Prado,  por

guardarem identidade entre si.

Mesa da Assembleia, 26 de março de 2013.

José Henrique, 1º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.445 a 4.448/2013,

da Comissão de Direitos Humanos, 4.449 a 4.451/2013, da Comissão da Pessoa com

Deficiência, 4.452 e 4.453/2013, da Comissão de Meio Ambiente, 4.454 e 4.455/2013,

da Comissão do Trabalho, 4.456 e 4.457/2013, da Comissão de Assuntos Municipais,

4.458/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  e  4.459/2013,  da  Comissão  de

Política Agropecuária. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões de Assuntos Municipais - aprovação, na 1ª Reunião

Ordinária,  em 19/3/2013,  dos Requerimentos nºs 4.157/2012, do Deputado Duarte

Bechir, 4.170 a 4.173/2012, 4.304, 4.305 e 4.331 a 4.333/2013, do Deputado Fábio

Cherem, 4.204, 4.210, 4.219, 4.221 a 4.236/2013 e 4.286 e 4.287/2013, do Deputado
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Dalmo Ribeiro Silva,  4.272,  4.275 e 4.324 a 4.326/2013,  da  Deputada Ana Maria

Resende,  4.276  a  4.279/2013,  do  Deputado  Ivair  Nogueira,  4.280  a  4.285  e

4.296/2013,  do  Deputado  Inácio  Franco,  4.294/2013,  do  Deputado  Bosco,

4.300/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  e  4.340  a  4.342/2013,  do  Deputado  Ivair

Nogueira; de Direitos Humanos - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 20/3/2013,

dos Requerimentos nºs 4.327 e 4.328/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel; de

Esporte - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 19/3/2013, dos Projetos de Lei nºs

3.387/2012, com a Emenda nº 1 da Comissão de Justiça, do Deputado Alencar da

Silveira Jr., e 3.636 e 3.637/2012, do Deputado Neider Moreira; de Segurança Pública

(2)  -  aprovação,  na  3ª  Reunião  Ordinária,  em  19/3/2013,  dos  Requerimentos  nºs

4.343 e 4.344/2013, do Deputado Cabo Júlio; e aprovação, na 4ª Reunião Ordinária,

em 26/3/2013, do Projeto de Lei nº 623/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e dos

Requerimentos nºs  4.369/2013,  do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,  4.395/2013,  da

Deputada  Liza  Prado,  e  4.405/2013,  do  Deputado  Almir  Paraca;  do  Trabalho  -

aprovação,  na  4ª  Reunião  Ordinária,  em  20/3/2013,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

3.015/2012, do Deputado Luiz Humberto Carneiro, 3.639/2012, do Deputado Duilio de

Castro, 3.645/2012, do Deputado Anselmo José Domingos, 3.648/2012, do Deputado

Fabiano  Tolentino,  e  3.698/2013,  do  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  e  do

Requerimento  nº  4.335/2013,  do  Deputado  Leonardo  Moreira;  de  Educação  -

aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 20/3/2013, do Projeto de Lei nº 2.792/2012,

do Deputado Antonio Lerin, e dos Requerimentos nºs 4.334/2013, do Deputado Fábio

Cherem; 4.367/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 4.373/2013, da Deputada

Maria Tereza Lara; de Política Agropecuária - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em

20/3/2013, dos Projetos de Lei nºs 3.650 e 3.651/2012, do Deputado Dinis Pinheiro;

de Saúde - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 20/3/2013, dos Projetos de Lei

nºs 2.733/2011,  do Deputado Zé Maia,  3.502/2012,  do Deputado Duarte Bechir,  e

3.589/2012,  do  Deputado Rogério  Correia,  e  do  Requerimento  nº  4.361/2013,  da

Deputada  Liza  Prado;  e  da  Pessoa  com  Deficiência  -  aprovação,  na  2ª  Reunião

Ordinária, em 21/3/2013, dos Projetos de Lei nºs 2.484/2011, do Deputado Antonio

Lerin, e 3.458/2012, do Deputado Antônio Júlio; e pelos Deputados Tiago Ulisses -

informando que o BAM abre mão da vaga de membro efetivo da Comissão Especial
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para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 46/2013 em favor

do PMDB; Lafayette de Andrada (3) - indicando os Deputados Fred Costa e Rômulo

Viegas para Vice-Líderes do BTR (Ciente. Publique-se.); e indicando seu nome para

membro suplente da Comissão Extraordinária das Águas na vaga do Deputado João

Vítor  Xavier  e  o  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  para  membro  efetivo  da  referida

Comissão em sua vaga; e Adalclever Lopes - indicando o Deputado Cabo Júlio para

membro  efetivo  da  Comissão  Especial  para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de

Emenda à Constituição nº 46/2013 na vaga cedida pelo BAM (Ciente. Designo. Às

Comissões.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XVI

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da Deputada Liza Prado (2) em que

solicita a inclusão em ordem do dia dos Projetos de Lei nºs 79/2011 e 3.264/2012, e

do Deputado Hélio Gomes em que solicita a inclusão em ordem do dia do Projeto de

Lei nº 1.565/2011; e, nos termos do inciso XXI do art.  232 do Regimento Interno,

requerimento do Deputado Fred Costa e outros em que solicitam a convocação de

reunião especial para a entrega do Título de Cidadão Honorário do Estado de Minas

Gerais ao Sr. José Mário Caprioli dos Santos.

Questão de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, gostaria de solicitar-lhe a suspensão

dos trabalhos por intervalo de 10, 15 minutos, para entendimentos de nossa bancada.

Em seguida, procederemos às votações. Antes, se V. Exa. me permite, queria fazer

uma pequena correção, Deputado João Leite. Ainda bem que a nota que a agência

deu ao Brasil, que V. Exa. nos enviou, não foi a AAA, como disse o Deputado Rogério

Correia.  Foi  a  BBB. Ela errou  feio  porque diz  que países como Itália,  Portugal  e

Espanha estavam acima do Brasil, pois suas notas eram AAA. Hoje, Espanha, Itália e

Portugal estão vivendo recessão e desemprego. Graças a Deus, nosso país vive em

pleno emprego, está batendo recordes de geração de empregos e oportunidades aos

brasileiros. Ainda bem que essa agência errou em relação ao Brasil  e deu a nota

BBB. Se ela desse AAA, teríamos a desconfiança internacional e veríamos que ela

não merece nossa confiança. Muito obrigado.
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Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora e 15 minutos

para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes

na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente (Deputado Neider Moreira) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação dos trabalhos e encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de

logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária

de amanhã, dia 27, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/12/2012

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

(substituindo o Deputado Pompílio Canavez, por indicação da Liderança do PT ) e os

Deputados Almir  Paraca e Hélio  Gomes (substituindo o Deputado João Leite,  por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Almir Paraca, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Hélio  Gomes, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão.

A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário

do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: da Sra. Maria Coeli  Simões

Pires, Secretária de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, e dos Srs.

Hederson Raul Salles de Almeida Micheli, Prefeito Municipal de Pequeri,  e Thiago

Henrique  Barouch  Bregunci,  Secretário-Geral  da  Governadoria  em  Exercício

(13/12/2012).  Passa-se à 2ª  Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),  compreendendo a
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discussão e  a  votação  de proposições  que dispensam  a apreciação do  Plenário.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs

4.021,  4.129,  4.130,  4.131,  4.132,  4.133  e  4.134/2012.  Cumprida  a  finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2012.

Almir Paraca, Presidente - Maria Tereza Lara - Hélio Gomes.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 19/3/2013

Às  14h32min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Rômulo

Veneroso e Duilio de Castro, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental,  o  Presidente,  Deputado  Rômulo  Veneroso,  declara  aberta  a  reunião,

dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  anterior,  considera-a  aprovada  e  solicita  ao

membro  da  Comissão  presente  que  a  subscreva.  Registra-se  a  presença  da

Deputada Liza Prado e do Deputado Fred Costa. A Presidência informa que a reunião

se destina a debater com convidados, por ocasião do Dia do Consumidor, temas que

irão  nortear  os  trabalhos  da  Comissão  no  biênio  2013-2014  e  comunica  o

recebimento  de  ofício  do  Sr.  Jorge  Bastos,  Diretor-Geral  em  exercício  da  ANTT,

publicado no “Diário do Legislativo” de 14/3/2013. Retiram-se da reunião a Deputada

Liza  Prado  e  o  Deputado  Fred  Costa.  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Sílvia Helena Mafuz, titular da Delegacia

Especializada  de  Defesa  do  Consumidor;  Amaralina  Faria,  Coordenadora  do

Departamento de Assistência ao Consumidor da CDL-BH, e os Srs. Délio Malheiros,

Vice-Prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte;  Daniel  Firmato,  Defensor  Público,

representando Andréa Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral do Estado de

Minas  Gerais;  Jacson  Rafael  Campomizzi,  Coordenador  do  Procon  Estadual,  e

Marcelo  Rodrigo  Barbosa,  Coordenador  do  Procon  Assembleia,  os  quais  são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, autor do requerimento que deu

origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla



1363
____________________________________________________________________________

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

reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  de  todos,  convoca  os  membros  da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Rômulo Veneroso, Presidente - Liza Prado - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

19/3/2013

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Mário Henrique Caixa e Tenente Lúcio, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião

e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Tenente Lúcio, dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

apreciar as matérias constantes na pauta e discutir e votar proposições da Comissão.

O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  para  as  quais

designou os relatores citados a seguir:  Projetos de Lei nºs 3.387/2012 (Deputado

Tenente  Lúcio);  3.636/2012  (Deputado  Marques  Abreu)  e  3.637/2012  (Deputado

Tadeu Martins), em turno único.  Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação  do  Plenário.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.625/2012 na forma do Substitutivo nº 1

(relator: Deputado Marques Abreu). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez,  os Projetos de Lei nºs 3.387/2012 com a Emenda nº 1 da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  3.636/2012  e  3.637/2012  ,  que  receberam

parecer  por  sua  aprovação.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Mário
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Henrique Caixa em que solicita  seja realizada audiência  pública  da Comissão de

Esporte, Lazer e Juventude para debater o Projeto de Lei nº 3.095/2012, do Deputado

Arlen  Santiago,  que  autoriza  o  Poder  Executivo  a  aplicar  multa  às  entidades  de

prática esportiva de qualquer natureza ou modalidade em razão de ilícitos praticados

por  seus torcedores e dá  outras  providências;  e Fred Costa  em que solicita  seja

realizada reunião com convidados da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude para

ouvir  o Secretário  Extraordinário para a Copa do Mundo a respeito dos trabalhos

desenvolvidos  pelos  cinco  núcleos:  Núcleo  de  Relações  com  Centros  de

Treinamentos de Seleções, Núcleo de Eventos e Marketing, Núcleo de Planejamento

e  Articulação,  Núcleo  de  Operações  Esportivas  e  Núcleo  de  Infraestrutura  de

Mobilidade. Cumprida a finalidade da reunião,  a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Marques Abreu, Presidente - Mário Henrique Caixa - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/3/2013

Às 9h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,

Carlos  Pimenta,  Arlen Santiago e Doutor  Wilson Batista,  membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Carlos  Mosconi,

declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado

Doutor Wilson Batista, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa

que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofícios do Sr. Roberto Luciano Fortes Fagundes, Presidente da Associação Comercial

e Empresarial de Minas - ACMinas- , manifestando sua adesão à campanha Assine +

Saúde,  promovida  por  esta  Casa  e  encaminhando  assinaturas  de  diretores,

associados e funcionários da entidade; e de correspondência publicada no “Diário do

Legislativo”, em 14/03/2013: ofícios dos Srs. Ivair de Almeida Cerqueira Neto, Prefeito

Municipal de Conselheiro Lafaiete; José Divino da Silva, Prefeito Municipal de Nova
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Ponte; Odilon de Oliveira e Silva, Prefeito Municipal de Cabeceira Grande e Paulo

Piau  Nogueira,  Prefeito  Municipal  Uberaba;  Renan  Pereira,  Vereador  da  Câmara

Municipal de Teófilo Otôni; e Wellington Júnior Silva, Vereador da Câmara Municipal

de Além Paraíba. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para

as  quais  designou  os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  3.098/2012

(Deputado Arlen Santiago) e 3.680/2012 (Deputado Doutor Wilson Batista),  ambos

em turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário. Após discussão e votação, foi aprovado o parecer pela aprovação, no 1º

turno, do Projeto de Lei nº 2.131/2011 (relator Deputado Carlos Pimenta) na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se à 2ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os  Projetos  de  Lei  nºs  2.733/2011;  3.502  e

3.589/2012,  que receberam parecer  por  sua aprovação.  Submetido  a votação,  foi

aprovado o Requerimento nº 4.361/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados Fred Costa em que solicita seja realizada audiência pública para debater o

consumo  de  medicamentos  utilizados  no  tratamento  de  déficit  de  atenção  e

hiperatividade (TDAH) no Estado; Carlos Pimenta (5) em que solicita seja realizada

audiência pública para debater o câncer do mama, bem como de colo do útero, além

de outros que afetam a população feminina; que seja encaminhado à Secretaria de

Estado  de  Saúde  pedido  de  providências  sobre  a  reforma e  aquisição  de novos

equipamentos  para  o  Hospital  Municipal  de  Coração  de  Jesus,  que  atende  aos

Municípios da sua microrregião; que seja realizada audiência pública para debater o

programa Médicos do Estado, lançado pelo Ministério da Saúde, que dará melhores

condições ao Programa de Saúde Família - PSFA-, criando a carreira de médico em

nosso país; que seja encaminhado ao Secretário de Saúde pedido de informações

sobre  a  implantação  e  o  cronograma  de  funcionamento  do  Samu  Macro-Sul  do

Estado; Carlos Pimenta em que solicita seja realizada audiência pública da campanha
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Assine + Saúde nos Municípios de Francisco Sá, Coração de Jesus, Porteirinha e

Almenara; Arlen Santiago (2) em que solicita seja realizada audiência pública para

debater,  com o  Presidente  da  Fhemig,  a  situação do Hospital  Alberto  Cavalcanti,

hospital público dedicado ao tratamento do câncer que precisa de melhorias, e que

seja montado um "stand" da ALMG no evento da maçonaria que será realizado em

Montes Claros no dia 8/4/2013 e que contará com a presença do Governador do

Estado; Antônio Lerin em que solicita seja realizada audiência pública da campanha

Assine + Saúde no Município de Conceição das Alagoas; Dalmo Ribeiro Silva em que

solicita seja realizada audiência pública da campanha Assine + Saúde no Município

de  Passa-Quatro;  Carlos  Pimenta  e  Doutor  Wilson Batista  em que solicitam seja

realizada audiência pública para debater a situação da dengue no Estado. Nesse

momento, o Presidente, Deputado Carlos Mosconi, transfere a direção dos trabalhos

ao  Deputado  Carlos  Pimenta,  para  apreciação  de  requerimentos  de  sua  autoria.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  do

Deputado Carlos Mosconi (2) em que solicita seja realizada reunião com os parceiros

da  campanha  Assine  +  Saúde  para  avaliação  dos  resultados  das  atividades

desenvolvidas; e seja realizada audiência pública da campanha Assine + Saúde" nos

Municípios  de  Rio  Casca,  Nova  Lima,  Itamarandiba,  Pouso  Alegre  Paraopeba,

Alpinópolis e Diamantina; e dos Deputados Carlos Mosconi e Pompílio Canavez em

que solicitam seja realizada reunião  de audiência  pública  da  campanha Assine +

Saúde no Município de Alfenas. Nesse momento, o Deputado Carlos Mosconi retoma

a direção dos trabalhos. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de março de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Liza  Prado  -  Fred  Costa  -  Luiz  Henrique  -

Pompílio Canavez - Sebastião Costa.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/3/2013

Às  10h3min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Vanderlei
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Miranda, Paulo Lamac, Glaycon Franco e Marques Abreu, membros da supracitada

Comissão. Está presente também o Deputado Doutor Wilson Batista. Registra-se a

presença do Major PMMG Hudson Ferraz. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento  do  Deputado Glaycon  Franco,  dispensa a  leitura  da  ata  da  reunião

anterior,  a  qual  é  dada por  aprovada e  é  subscrita  pelos  membros  da Comissão

presentes.  A  Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar

proposições  da Comissão.  Passa-se à  3ª  Fase da 2ª  Parte  (Ordem do Dia),  que

compreende a discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a

votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos  Deputados

Vanderlei  Miranda  (5)  em  que  solicita  sejam  realizadas  audiências  públicas  nos

Municípios  de  Caratinga  e  Governador  Valadares  com  o  objetivo  de  discutir  o

enfrentamento  ao  crack  e  outras  drogas;  seja  realizado  ciclo  de  debates  com  o

objetivo de debater uma nova perspectiva sobre a questão da dependência química;

seja realizada audiência pública com o objetivo de debater as políticas públicas no

Estado de Minas Gerais referentes ao tratamento e prevenção contra o crack, com

enfoque em crianças e adolescentes; seja realizada audiência pública com o objetivo

de debater a prevenção e o combate ao uso de drogas ilícitas nos eventos da Copa

das Confederações e Copa do Mundo no Estado de Minas Gerais; seja encaminhado

à Presidência desta Casa sugestão de elaboração de cartilha escrita em português,

inglês e francês a ser distribuída na Copa das Confederações e na Copa do Mundo

com  informações  sobre  os  malefícios  do  álcool  e  outras  drogas,  assim  como as

imputações da legislação brasileira aos usuários e traficantes; e do Deputado Célio

Moreira  em  que  solicita  sejam  realizadas  audiências  públicas  nos  Municípios  de

Diamantina e Curvelo a fim de discutir  o enfrentamento ao crack e outras drogas

nessas  localidades.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de março de 2013.

Vanderlei Miranda, Presidente - Paulo Lamac - Marques Abreu - Glaycon Franco.
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ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/3/2013

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Elismar Prado, Carlos Mosconi, Luiz Henrique e Tiago Ulisses, membros

da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Liza Prado e os

Deputados Arlen Santiago, Fred Costa e André Quintão. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento da Deputada Luzia Ferreira, dispensa a leitura da ata da

reunião  anterior,  a  qual  é  dada  por  aprovada  e  é  subscrita  pelos  membros  da

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater o

Projeto  de  Lei  nº  1.631/2011,  de  autoria  do  Deputado  Arlen  Santiago,  que altera

dispositivos da Lei nº 15.975, de 12 de janeiro de 2006, que cria o Fundo Estadual de

Cultura  -  FEC -  e  dá  outras  providências.  A Presidência  interrompe os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir a Sra. Fernanda Medeiros Azevedo Machado, Chefe

de  Gabinete  da  Secretaria  de  Estado  de  Cultura,  representando  a  Sra.  Eliane

Parreiras,  Secretária  dessa  Pasta;  o  Sr.  Tarcísio  Pinto,  Assessor  Cultural  da

Secretaria Municipal de Cultura de Uberlândia, representando o Sr. Gilmar Machado,

Prefeito Municipal; a Sra. Luciene Carvalho de Faria, Gestora da Artbhz Produtora de

Espetáculos,  representando  o  Sr.  Lúcio  dos  Santos  Oliveira,  Diretor  da  referida

Produtora;  os  Srs.  Rômulo  Duque  de  Azevedo,  Presidente  do  Sindicato  dos

Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais - Sinparc/MG -;  Guilardo Veloso de

Andrade  Filho,  Diretor  Executivo  do  Instituto  Sociocultural  do  Jequitinhonha  -

Valemais -; a Sra. Maria Magdalena Rodrigues da Silva, Presidente do Sindicato dos

Artistas  e  Técnicos  em  Espetáculos  de  Diversões  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Sated/MG -; o Sr. Antônio Carlos Carluty Ferreira, Diretor-Presidente da Associação

Movimento Teatro de Grupo de Minas Gerais; a Sra. Maria Regina Fagundes Amaral,

Tesoureira da Associação Dança Minas; os Srs. Helder Quiroga, Secretário Executivo

do  Fórum  Mineiro  do  Audiovisual;  Rubem  Silveira  dos  Reis,  representante  da

Associação  de  Produtores  Culturais  de  Uberlândia  e  Região  -  Apcult  -;  Makely

Oliveira Soares Gomes,  representante  do setor  musical  do Conselho  Estadual  de

Política Cultural de Minas Gerais - Consec/MG -; Gustavo Baptista Bones Teixeira,



1369
____________________________________________________________________________

integrante do Movimento Nova Cena - Grupo Teatro Invertido; Amílcar Vianna Martins

Filho, Diretor do Instituto Cultural Amílcar Martins; a Sra. Marília Palhares Machado,

Diretora  de Promoção do Instituto Estadual  do  Patrimônio  Histórico  e Artístico de

Minas Gerais -  Iepha/MG-; os Srs. Eduardo Avelar Fonseca, Presidente do Grupo

Conspiração Gastronômica; Paulo Roberto Dias Ramos, Diretor da Idear Produções

Culturais, e Quintino Vargas Neto, Diretor da Universo Produção, que são convidados

a tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado Elismar Prado, a Deputada Luzia

Ferreira e o Deputado Arlen Santiago, autores do requerimento que deu origem ao

debate,  tecem  as  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa-se  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião e cumprida a finalidade desta, agradece a presença

dos parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, convoca os membros

da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra

os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Elismar Prado, Presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

20/3/2013

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Dalmo Ribeiro Silva, Duilio de Castro e Adalclever Lopes (substituindo o Deputado

Leonídio Bouças, por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado Sebastião  Costa,

declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,

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

pelos  membros da  Comissão presentes.  A Presidência  informa que a  reunião  se

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

Comissão.  A seguir,  acusa o  recebimento  da  comunicação do Deputado  Gustavo

Perrella, membro efetivo desta Comissão, em que justifica ausência nesta reunião e

na reunião ordinária do dia 26 de março de 2013. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
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(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado

o parecer concluindo pela juricidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do

Projeto  de  Lei  nº  3.826/2013,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado

Sebastião  Costa).  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência  agradece  a

presença dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da Comissão  para  a  próxima

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Duilio  de

Castro.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/3/2013

Às  14h13min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende (substituindo o Deputado Gustavo Valadares, por indicação da Liderança do

BTR) e o Deputado Celinho do Sinttrocel, membros da supracitada Comissão. Está

presente,  também,  o  Deputado  Carlos  Pimenta.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado Celinho do  Sinttrocel,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa a

leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos

membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a

debater a situação precária da BR-251, que passa por Montes Claros, Francisco Sá

até a BR-116 - Rio-Bahia e, ainda, a construção do Anel Rodoviário do Município de

Montes Claros. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

os  Srs.  Denilson  Rodrigues  Silveira,  Prefeito  Municipal  de  Francisco  Sá;Vereador

Sérgio Cândido Aparecido Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Francisco Sá;

Engenheiro Antônio Péricles Ferreira Lobo, Supervisor da Unidade Local do DNIT,

representando  José  Maria  da  Cunha,  Superintendente  Regional  do  Dnit;  Marcos

Antônio Frade, Diretor de Infraestrutura do DER, representando José Elcio Santos

Monteze, Diretor-Geral do DER-MG; Humberto Souto, Deputado Federal; Ruy Muniz,

Prefeito  Municipal  de  Montes  Claros;  Vereador  Ladislau  Ronaldo  Ferreira,

representando Vereador Antônio Silveira de Sá, Presidente da Câmara Municipal de
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Montes  Claros;  Edilson  Carlos  Torquato,  Presidente  da  Associação  Comercial,

Industrial  e  de  Serviços  de  Montes  Claros;  Antônio  Dias;  Eduardo  Borborema

Rodrigues Rodrigues, Inspetor Chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal de

Montes Claros e Cel. César Ricardo Guimarães, Comandante da 11ª Cia. PMMG, que

são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A Presidência  concede  a  palavra  ao

Deputado Carlos Pimenta, autor do requerimento que deu origem ao debate, para

suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta  nas  notas  taquigráficas.  A Presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da

reunião. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Ivair Nogueira, Presidente - Anselmo José Domingos - Gustavo Valadares.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

25/3/2013

Às  10h15min,  comparecem  na  Câmara  Municipal  de  Janaúba  os  Deputados

Sargento Rodrigues, Cabo Júlio e Luiz Henrique (substituindo o Deputado João Leite,

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

número regimental,  o  Presidente,  Deputado Sargento Rodrigues,  declara aberta a

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

é subscrita  pelos  membros da Comissão presentes.  A Presidência  informa que a

reunião  se  destina  a  obter  esclarecimentos  sobre  suposta  irregularidade  no

recebimento de ocorrência de homicídio pelos policiais civis de plantão na Comarca

de  Janaúba,  em  18/3/2013;  e  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão.  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Gesiane

Soares Cangussu, Delegada Regional de Polícia de Januária; os Srs. Breno Barbosa

Itamar de Oliveira, Delegado de Polícia Civil de Jaíba, e Alex Sandro Custódio dos

Santos, Investigador de Polícia Civil da 20ª Delegacia de Polícia Civil de Espinosa; o

Cel. PM César Ricardo, Comandante da 11ª Região da Polícia Militar; o 1º-Ten. PM
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Carlos Roberto Venuto Júnior, Chefe da Seção de Planejamento do 51º Batalhão de

Polícia  Militar;  e  os  Sd.  PM  Rafael  Alves  Ferreira

e Carlos Antonio Pereira Silva Júnior, que são convidados a tomar assento à mesa. O

Presidente,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas  notas taquigráficas.  A Presidência  retoma os trabalhos ordinários  da  reunião.

Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a

votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues (2) em que solicita

seja realizada audiência pública para debater o perfil dos condenados que cumprem

pena nas Associações de Proteção e Assistência ao Condenado do Estado,  bem

como  a  forma  de  vigilância  e  o  controle  do  cumprimento  das  penas;  e  sejam

encaminhados  ao  Governador  do  Estado  as  notas  taquigráficas  desta  reunião  e

pedido de providências para que o caso nela debatido seja considerado na avaliação

dos riscos que o plantão regionalizado da Polícia Civil acarreta para o funcionamento

do Sistema de Defesa Social;  Sargento Rodrigues e Cabo Júlio  em que solicitam

sejam encaminhados ao Chefe, ao Corregedor e ao Superintendente-Geral da Polícia

Civil as notas taquigráficas desta reunião e pedido de providências para a apuração

da  conduta  do  Delegado  Breno  Barbosa  Itamar  de  Oliveira  em  procedimento  de

ocorrência e persecução criminal em Janaúba, em 18/3/2013. Cumprida a finalidade

da  reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  determina  a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

João Leite, Presidente - Leonardo Moreira - Cabo Júlio - Lafayette de Andrada.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/3/2013

Às  9h15min,  comparece  na  Câmara  Municipal  de  Montes  Claros  o  Deputado

Elismar  Prado,  membro  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o

Deputado  Paulo  Guedes.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Elismar Prado, declara aberta a reunião e, nos termos regimentais, dispensa a leitura
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da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada, e a subscreve. A Presidência

informa que a  reunião se destina a debater  a lei  do silêncio e a ação da polícia

ambiental  no  que  se  refere  aos  movimentos  sociais  e  culturais.  A  Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Ruy Muniz, Prefeito

Municipal de Montes Claros; Cláudio Prates, Vice-Presidente da Câmara Municipal de

Montes  Claros;  Carlos  Roberto  Borges  Muniz  e  Franklin  de  Paula  Silveira,

respectivamente,  Secretários  Municipais  de  Cultura,  Esporte  e  Juventude  e  de

Desenvolvimento  Social  de  Montes  Claros;  Major  PM  Paulo  Eliedson  Veloso,

Comandante  da  11ª  Companhia  Independente  de  Meio  Ambiente  e  Trânsito  de

Montes  Claros;  Edílson  Carlos  Torquato,  Presidente  da  Associação  Comercial,

Industrial e de Serviços de Montes Claros; Tarcísio Edmar Figueiredo Rosa e Silvano

Tolentino,  respectivamente,  Presidente  e Vice-Presidente  do  Sindicato  dos  Hotéis,

Restaurantes, Bares e Similares de Montes Claros, e João Aroldo Pereira, poeta e

letrista,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A Presidência  concede  a

palavra  ao  Deputado  Paulo  Guedes,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao

debate,  para  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  passa  a  palavra  aos

convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários e, cumprida a finalidade da reunião, agradece a presença dos

parlamentares, dos convidados e dos demais participantes, convoca os membros da

Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de março de 2013.

Elismar Prado, Presidente - Luzia Ferreira - Luiz Henrique.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.999/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Fabiano  Tolentino,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar de utilidade pública a Associação Mãe do Perpétuo Socorro, com sede no
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Município de Divinópolis.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  22/3/2012 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.999/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Mãe do Perpétuo Socorro, com sede no Município de Divinópolis.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  (alterado  em  1º/11/2012)

determina, no art. 28, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão

remuneradas;  e,  no  art.  34,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  associação  congênere,  registrada  no  Conselho

Nacional  de  Assistência  Social  e  que tenha as mesmas  finalidades  e  filosofia  da

entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.999/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Sebastião Costa,  Presidente -  Luiz Henrique,  relator  -  Duilio  de Castro -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.798/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório



1375
____________________________________________________________________________

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Itaú Atlético Clube, com sede no Município

de Itaú de Minas.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.798/2013 pretende declarar de utilidade pública o Itaú Atlético

Clube, com sede no Município de Itaú de Minas, pessoa jurídica de direito privado,

sem  fins  lucrativos,  de  caráter  beneficente,  que  tem  como  escopo  a  difusão  de

atividades sociais, cívicas, culturais e desportivas.

A instituição  incentiva  a  prática  do  futebol  e  de  outras  modalidades  esportivas

amadorísticas, além de promover reuniões de caráter social, cultural e recreativo.

Cabe ressaltar que a prática de atividades desportivas traz benefícios individuais e

sociais,  pois contribui  para a formação física e psíquica dos indivíduos e reduz a

probabilidade do aparecimento de doenças. Especialmente na adolescência, quando

os  jovens  podem  ser  influenciados  por  hábitos  prejudiciais,  que  geram  conflitos

internos  capazes  de  desvirtuar  valores  e  dificultar  a  aprendizagem,  o  esporte  se

reveste  de  indiscutível  importância,  prestando  grande  contribuição  ao

desenvolvimento da sociedade.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pelo Itaú Atlético Clube,

especialmente com a juventude de Itaú de Minas, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.798/2013 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2013.

Tadeu Martins Leite, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.804/2013

Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Viegas, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  o  Asilo  de  Caridade  Antônio  Frederico  Ozanam  de  Ibituruna  da

Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de Ibituruna.

A matéria  foi  publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  1º/3/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.804/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Asilo  de  Caridade  Antônio  Frederico  Ozanam  de  Ibituruna  da  Sociedade  de  São

Vicente de Paulo, com sede no Município de Ibituruna.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 36, inciso III,

que  as  atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  associados,  instituidores,

benfeitores e equivalentes não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento

de vantagens ou benefícios, a qualquer título ou forma; e, no inciso IV do mesmo

dispositivo,  que,  na  hipótese de  sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado  a  entidade  congênere,  preferencialmente  vinculada  à  Sociedade  São

Vicente  de  Paulo,  com  personalidade  jurídica,  registro  no  Conselho  Nacional  de

Assistência Social, sede e atividades preponderantes no Estado, preferencialmente

no Município de Ibituruna, ou a entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição em análise, apresentamos, ao

final deste parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com a finalidade
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de adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.804/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Asilo de Caridade Antônio Frederico

Ozanam - Acafo -, com sede no Município de Ibituruna.”.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.856/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em estudo “ratifica concessão de regime especial de tributação em matéria

de  ICMS  ao  contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  de  fabricação  de

motocicletas, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/3/2013, a proposição foi encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18 e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria em análise, de autoria desta Comissão, foi apresentada inicialmente no

parecer para turno único da Mensagem nº 333/2012, que encaminhou exposição de

motivos  para  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  para  o  contribuinte

mineiro do segmento econômico de fabricação de motocicletas.

Na exposição de motivos,  o Poder  Executivo explanou que,  com o apoio  desta

Assembleia Legislativa e de entidades classistas, vem buscando proteger a produção

mineira contra benefícios fiscais irregulares concedidos por outros Estados, processo

conhecido como “guerra fiscal”.  Esses benefícios fiscais  irregulares tornam menos

atrativa a produção em Minas Gerais,  que pode perder novos investimentos e até
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mesmo empresas já instaladas.

O principal embasamento legal para a concessão de regime especial de tributação

é a Lei Estadual nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que em seu art. 225 atribui ao

Poder Executivo a faculdade de “adotar medidas necessárias à proteção da economia

do Estado”  quando houver  a concessão de benefícios  ilegais  por  outros  Estados.

Para tanto, determina o art. 225-A da citada lei que, nas condições que estabelece, o

regime  especial  deverá  ser  encaminhado  para  esta  Assembleia  Legislativa,  para

análise e ratificação.

Para o segmento econômico em estudo, a partir da análise de aspectos como os

benefícios oferecidos por outros Estados, as repercussões para a economia mineira,

o  impacto  na  arrecadação,  a  necessidade  de  retenção  e  atração  de  novos

investimentos e, ainda, a geração de empregos diretos e indiretos, o Poder Executivo

optou por conceder medida econômica protetiva na forma de “carga tributária efetiva

de 4% (quatro por cento) nas vendas de produtos industrializados relacionados no

protocolo  de  intenções,  realizadas  pelo  estabelecimento  industrial,  nos  termos do

inciso XIV, art. 75, Parte Geral do RICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 2002,

vedado  o  aproveitamento  de  quaisquer  outros  créditos  relacionados  com  estas

operações”.

No parecer para a Mensagem nº 333/2012, foi exposto o entendimento de que a

medida em estudo geraria repercussões positivas para a economia mineira, posição

mantida por este relator. Dessa maneira, e considerando que o regime especial de

tributação demanda ratificação desta Casa Legislativa, é proveitoso que a matéria em

análise seja aprovada.

Conclusão

Considerando  o  apresentado,  somos  favoráveis  à  aprovação  do  Projeto  de

Resolução nº 3.856/2013, em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.857/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação ao contribuinte mineiro

do segmento econômico do setor de indústria de colchões, nos termos do art. 225 da

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/3/2013, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de resolução em análise visa ratificar  o regime especial  de tributação

concedido pelo Estado ao setor econômico de indústria de colchões, como medida de

proteção  ao  contribuinte  mineiro  e  forma  de  combater  benefícios  fiscais

irregularmente concedidos por outros Estados a esse setor, relativamente ao ICMS.

De acordo com o pacto federativo estabelecido pela Constituição Federal e com o

sistema tributário vigente, os benefícios fiscais em matéria de ICMS dependem de

prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz - para que

sejam considerados legítimos.

A exposição de motivos encaminhada pela MSG nº 337/2012, que deu origem ao

projeto de resolução em análise, informa que o Estado do Rio de Janeiro, por meio da

Lei  nº  5.636,  de  6 de janeiro de 2010,  que dispõe sobre  política  de  recuperação

industrial  regionalizada,  concedeu  regime  especial  de  tributação  para  o  setor  de

indústria de colchões, de forma que a carga tributária efetiva passou a ser de 2%.

Conforme ressalta a exposição de motivos, a concessão acima mencionada não

está prevista em lei complementar ou em convênio do ICMS, afrontando o disposto

no art. 155, §2º, XII, alínea “g”, da Constituição da República, e na Lei Complementar

nº 24, de 7 de janeiro de 1975.

Com o objetivo de enfrentar essa questão, o art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975,

faculta  ao  Poder  Executivo  a  adoção  de  medidas  necessárias  à  proteção  da

economia  do  Estado,  caso  outra  unidade  da  Federação  conceda  benefício  ou

incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previstos em lei complementar ou convênio

celebrado nos termos da legislação específica.

O § 1º desse artigo determina que a Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - envie
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à Assembleia Legislativa expediente com a exposição de motivos para adoção de tais

medidas, cabendo a esta Casa, nos termos do disposto no § 2º do referido artigo,

ratificar a medida adotada, no prazo de 90 dias, por meio de resolução. Ainda, de

acordo com o § 6° do mesmo dispositivo, cabe à SEF o envio trimestral à Assembleia

da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

Assim, para as empresas produtoras de colchões que comprovadamente estiverem

sendo prejudicadas em sua competitividade ou desestimuladas de se instalarem em

Minas Gerais em face de benefícios concedidos por outras unidades federadas, foi

concedido regime especial de tributação, que institui crédito presumido de forma que

a carga tributária efetiva seja de 3% ou 4,5%, conforme o caso.

Diante dos argumentos apresentados, julgamos necessário o estabelecimento de

regime  especial  de  tributação  objetivando  a  proteção  da  economia  mineira  e  o

restabelecimento da competitividade do referido setor.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.857/2013,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.858/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de

eletrodomésticos (linha branca), nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/3/2013, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O objetivo do  projeto  em exame é  ratificar  regimes  especiais  de  tributação em

matéria do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
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Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação - ICMS - concedidos ao setor de fabricação de eletrodomésticos (linha

branca), que foram comunicados pelo Governador do Estado, por meio da Mensagem

nº  345/2012,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  em  14/12/2012.  A  referida

mensagem encaminhou exposição de motivos, elaborada pela Secretaria de Estado

de  Fazenda  -  SEF  -,  que  demonstra  a  necessidade  da  adoção  de  medidas  de

fomento e de proteção do setor, sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência

de políticas econômicas instituídas por outros Estados da Federação, relativamente

ao ICMS.

A previsão de ratificação dos regimes especiais pela Assembleia é estabelecida

pelo art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, que faculta ao Poder Executivo a adoção de

medidas  necessárias  à  proteção  da economia  do  Estado,  caso outra  unidade da

Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previstos em

lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica. O § 1º

desse artigo determina que o expediente com exposição de motivos para a adoção de

medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa

pela SEF.  Essa medida, conforme o disposto no § 2º  do mesmo artigo,  deve ser

ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de resolução. Nos termos do §

6º do mencionado dispositivo, cabe ainda à SEF o envio trimestral à Assembleia da

relação das  medidas  adotadas  e  dos contribuintes  sobre os  quais  elas  incidiram.

Cabe  informar  que,  em  cumprimento  a  esse  parágrafo,  constam  da  relação  das

medidas de proteção da economia referente ao 3º trimestre de 2012, enviada pela

SEF a esta Comissão, os regimes especiais concedidos às empresas do setor de

eletrodomésticos (linha branca).

Conforme a exposição de motivos da SEF, a concessão de regimes especiais ao

setor  de  eletrodomésticos  (linha  branca)  se  justifica  pela  concessão  irregular  de

benefícios fiscais pelo Estado do Rio de Janeiro,  por meio da Lei  nº 5.636,  de 6

janeiro de 2010, que dispõe sobre política de recuperação industrial regionalizada,

resultando  em  carga  tributária  efetiva  de  2% a  todos  os  segmentos  da  indústria

fluminense.

A exposição de motivos ressalta que o referido benefício afronta o disposto no art.
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155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição da República, e na Lei Complementar

nº 24, de 7 de janeiro de 1975, uma vez que foi concedido sem a aprovação do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. A exposição de motivos chama

atenção para o fato de que a norma constitucional visa à harmonia entre os entes

federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”.

Além disso, a exposição de motivos alega que a política fluminense de incentivos,

de  acordo  com  a  exposição,  permite  que  o  contribuinte  deixe  de  desembolsar

recursos com o recolhimento do imposto para utilizá-los como capital de giro e em

novos  investimentos,  o  que reflete  diretamente  na  sua  competitividade e  na  livre

concorrência  em  relação  aos  estabelecimentos  industriais  de  Minas  Gerais.  A

instalação  de empresas  no  Rio  de  Janeiro  em  função dos  benefícios  oferecidos,

alerta  a  exposição,  pode  ter  como  consequência  perda  de  investimento,  de

arrecadação de impostos estaduais e municipais e de empregos no nosso Estado.

A fim de neutralizar esses efeitos econômicos e sociais negativos da competição

desleal,  a  rápida reação do governo estadual,  por  meio  da  concessão de regime

especial  para  as  empresas  do  setor  de  eletrodomésticos  (linha  branca)

comprovadamente prejudicadas, foi defendida pela exposição de motivos.

Foi,  portanto,  concedido,  por  meio  de  regimes  especiais  de  tributação,  crédito

presumido  ao  setor  de  eletrodomésticos  (linha  branca),  que  resultou  em  carga

tributária efetiva de 2% e 3%, conforme o caso.

Tendo  em  vista  os  argumentos  acima  referidos,  mantemos  o  entendimento

favorável  às  medidas  de  incentivo  e  de  proteção  do  setor  fabricante  de

eletrodomésticos (linha branca).

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

3.858/2013, em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.859/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de

bebidas, exceto água, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26/12/1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/3/2013, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame objetiva ratificar regimes especiais de tributação em matéria do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -

concedidos ao setor de fabricação de bebidas, exceto água, que foram comunicados

pelo  Governador  do  Estado,  por  meio  da  Mensagem  nº  348/2012,  publicada  no

“Diário do Legislativo” em 15/12/2012. A referida mensagem encaminhou exposição

de motivos, elaborada pela Secretaria de Estado de Fazenda - SEF -, que demonstra

a necessidade da adoção de medidas de fomento e de proteção do setor, sujeito a

sofrer  impactos  negativos  em  decorrência  de  políticas  econômicas  instituídas  por

outros Estados da Federação, relativamente ao ICMS.

A ratificação dos regimes especiais pela Assembleia está prevista no art. 225 da Lei

nº 6.763, de 1975, que faculta ao Poder Executivo a adoção de medidas necessárias

à  proteção  da  economia  do  Estado,  caso  outra  unidade  da  Federação  conceda

benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previstos em lei complementar ou

convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação  específica.  O  §  1º  desse  artigo

determina que o expediente com exposição de motivos para a adoção de medida que

incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa pela SEF.

Essa medida, conforme o disposto no § 2º do mesmo artigo, deve ser ratificada por

esta  Casa no prazo de 90 dias,  por  meio  de resolução.  Nos termos do §  6º  do

mencionado  dispositivo,  cabe  à  SEF,  ainda,  o  envio  trimestral  à  Assembleia  da

relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram. Em

cumprimento a esse parágrafo, os regimes especiais em questão constam da relação

das medidas de proteção da economia referente ao 3º trimestre de 2012, enviada

pela SEF a esta Comissão.
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A exposição de motivos da SEF apresenta como justificativa para a concessão do

regime especial ao setor de bebidas, exceto água, a concessão irregular de crédito

presumido pelos Estados do Rio de Janeiro, por meio da Lei nº 5.636, de 6/1/2010; da

Bahia, por meio do art. 3º da Lei nº 7.980, de 2001, combinado com art. 8º do Decreto

nº 8.205, de 2012; do Paraná, por meio da Lei nº 14.985, de 2006; e de Tocantins, por

meio do Decreto nº 6.144, de 2006, e da Lei nº 1.201, de 2000.

Ressalta a exposição de motivos que os benefícios concedidos pelos Estados do

Rio de Janeiro, Bahia, Paraná e Tocantins afrontam o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII,  alínea  "g",  da  Constituição  da  República,  e  na  Lei  Complementar  nº  24,  de

7/1/1975, uma vez que foram concedidos sem a aprovação do Conselho Nacional de

Política Fazendária - Confaz. A norma constitucional visa à harmonia entre os entes

federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”.

Outro  argumento  apresentado  refere-se  aos  efeitos  negativos  sobre  a

competitividade  das  empresas  mineiras,  provocados  pela  concessão  unilateral  de

benefícios fiscais em matéria do ICMS por determinada unidade federativa. Esses

benefícios  permitem  que  os  contribuintes  lá  situados  deixem  de  desembolsar

recursos com o recolhimento do imposto para utilizá-los como capital de giro e em

novos  investimentos,  o  que reflete  diretamente  na  sua  competitividade e  na  livre

concorrência em relação aos estabelecimentos industriais de Minas Gerais. Isso pode

acarretar perda de investimento, de arrecadação de impostos estaduais e municipais

e de empregos no nosso Estado.

Por isso, conforme a exposição, a reação do governo estadual deve ser rápida para

neutralizar  esses  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  da  competição  desleal.

Considerando a necessidade de proteger a economia mineira, fortalecer o mercado

interno,  preservar  a  capacidade de  ocupação  de  mão de  obra  e  de  produção  e,

consequentemente,  a arrecadação do ICMS pelo Estado,  a exposição de motivos

defende a concessão de regime especial para as  empresas do setor  de bebidas,

exceto água, comprovadamente prejudicadas.

Desse modo, informa a exposição de motivos, foi concedido crédito presumido ao

setor  de  bebidas,  exceto  água,  por  meio  de  regimes  especiais  de  tributação,

resultando em carga tributária efetiva de 5% a 10%, conforme o caso.
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Considerando as razões apresentadas, manifestamo-nos favoravelmente, conforme

posicionamentos anteriores, às medidas de proteção do setor fabricante de bebidas,

exceto água.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Resolução  nº

3.859/2013, em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.860/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução  em  epígrafe  ratifica  regime  especial  de  tributação  concedido  ao  setor

fabricante de produtos médico-hospitalares e laboratoriais, nos termos do art. 225-A

da Lei nº 6.763, de 26/12/1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/3/2013, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  exame  objetiva  ratificar  regimes  especiais  de  tributação  em

matéria do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre

Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação  -  ICMS  -  concedidos  ao  setor  de  fabricação  de  produtos  médico-

hospitalares e laboratoriais, que foram comunicados pelo Governador do Estado, por

meio da Mensagem nº 349/2012, publicada no “Diário do Legislativo” em 15/12/2012.

A mensagem encaminhou exposição de motivos, elaborada pela Secretaria de Estado

de  Fazenda  -  SEF  -,  que  demonstra  a  necessidade  da  adoção  de  medidas  de

fomento e de proteção do setor, sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência

de políticas econômicas instituídas por outros Estados da Federação, relativamente

ao ICMS.

A ratificação dos regimes especiais pela Assembleia é estabelecida pelo art. 225-A
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da Lei nº 6.763, de 1975, que dispõe que, nas hipóteses de seus arts. 32-A a 32-H,

caso o regulamento preveja a concessão do benefício por meio de regime especial,

este  deverá  ser  ratificado  por  esta  Casa,  na  forma  e  nos  prazos  previstos  nos

parágrafos do art. 225 da citada lei. Já o art. 225 faculta ao Poder Executivo a adoção

de medidas necessárias à proteção da economia do Estado, caso outra unidade da

Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previstos em

lei complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica. O § 1º

desse artigo determina que o expediente com exposição de motivos para a adoção de

medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa

pela SEF.  Essa medida, conforme o disposto no § 2º  do mesmo artigo,  deve ser

ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de resolução. Nos termos do §

6º do mencionado dispositivo, cabe à SEF, ainda, o envio trimestral à Assembleia da

relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

A  exposição  de  motivos  esclarece  que  os  regimes  especiais  de  tributação

concedidos ao setor fabricante de produtos médico-hospitalares e laboratoriais foram

precedidos da assinatura de protocolo de intenções, por meio do qual as indústrias se

comprometeram a investir no Estado aproximadamente 9 milhões de reais e a gerar

cerca de 380 empregos diretos e 910 empregos indiretos.

Em contrapartida, foi concedido a essas empresas, por meio do regime especial,

crédito presumido,  resultando em carga tributária  efetiva de 3%, relativa ao ICMS

devido  nas  vendas  dos  produtos  industrializados  relacionados  no  protocolo  de

intenções, realizadas pelo centro de distribuição, nos termos do inciso IX do art. 32-A

da Lei nº 6.763, de 1975.

O referido tratamento tributário não é estendido a todo o setor, mas somente às

empresas  signatárias  do  citado protocolo  de  intenções  que  se  comprometeram  a

realizar investimentos e gerar empregos no Estado. Segundo a exposição, o regime

especial é concedido de forma individualizada, levando em consideração o benefício

oferecido à empresa por outra unidade da Federação, o impacto na produção mineira,

tendo em vista os produtos a serem fabricados e o setor a que a empresa pertence, e

o  impacto  na  arrecadação  do  Estado,  caso  o  benefício  seja  estendido  a  outros

fabricantes dos mesmos produtos. Assim, pode ainda dar ensejo a cargas tributárias



1387
____________________________________________________________________________

diversas conforme o segmento econômico.

Cumpre  informar  que  os  regimes  especiais  concedidos  às  empresas  do  setor

constam da relação das medidas de proteção da economia referente ao 3º trimestre

de 2012, enviada pela SEF a esta Comissão, em cumprimento ao disposto no § 6º do

art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975. Mantemos,  portanto,  a  nossa  concordância

com  as  medidas  de  proteção  à  indústria  de  produtos  médico-hospitalares  e

laboratoriais.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.860/2013,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Jayro Lessa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.861/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação concedido ao segmento

econômico de indústria de ácido cítrico, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de

26/12/1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/3/2013, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O regime especial de tributação em matéria de ICMS concedido ao contribuinte

mineiro do segmento econômico de indústria  de ácido cítrico foi comunicado pelo

Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 347/2012, publicada no “Diário do

Legislativo” em 15/12/2012, que encaminhou exposição de motivos, elaborada pela

Secretaria de Estado de Fazenda - SEF. A referida exposição justifica a adoção de

medidas  de proteção do setor  contra benefícios  fiscais  irregularmente  concedidos

pelo Estado de Santa Catarina, por meio do Decreto nº 2.870, de 27/8/2001, que

aprovou o Regulamento do ICMS - RICMS - desse Estado, mais precisamente em



1388
____________________________________________________________________________

seu  art.  10,  III,  Anexo  3  (que  autorizou  o  diferimento  para  a  etapa  seguinte  de

circulação da entrada no estabelecimento importador, do imposto devido por ocasião

do  desembaraço  aduaneiro,  na  importação  realizada  por  intermédio  de  portos,

aeroportos  ou  pontos  de  fronteira  alfandegados,  situados  nesse  Estado,  de

mercadoria destinada à comercialização).

Conforme ressalta ainda a exposição de motivos, de acordo com o pacto federativo

definido pela Constituição Federal e com o sistema tributário vigente, os benefícios

fiscais em matéria de ICMS dependem de prévia aprovação do Conselho Nacional de

Política  Fazendária  -  Confaz  -  para  que  sejam considerados  legítimos.  Conforme

ressalta  também o mesmo documento,  a concessão acima mencionada não está

prevista em lei complementar ou em convênio do ICMS, afrontando o disposto no art.

155, §2º, XII, “g”, da Constituição da República, e na Lei Complementar nº 24, de

7/1/1975.

A reação imediata do governo estadual, por meio da concessão de regime especial

para  as  empresas  que  comprovadamente  estejam  sendo  prejudicadas  em  sua

competitividade ou impedidas de se instalarem em Minas Gerais, foi defendida pela

exposição de motivos como forma de neutralizar  os  efeitos  econômicos e  sociais

negativos  causados  pela  competição  desleal.  Desse  modo,  foi  concedido  crédito

presumido a empresas do setor, de forma que a carga tributária efetiva seja de 4%.

Destaque-se que o art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, faculta ao Poder Executivo a

adoção  de  medidas  necessárias  à  proteção  da  economia  do  Estado,  caso  outra

unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não

previsto  em  lei  complementar  ou  convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação

específica.  O  §  1º  desse  artigo  determina  que  o  expediente  com  exposição  de

motivos para adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à

Assembleia  Legislativa  pela  SEF.  Essa  medida,  conforme  o  disposto  no  §  2º  do

referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de

resolução. Nos termos do § 6º do mesmo dispositivo, cabe à SEF, ainda, o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram. Ressalte-se o cumprimento desse dispositivo, tendo em vista

que o regime especial concedido às empresas do setor consta da relação trimestral
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das  medidas  de  proteção  da  economia  (relatório  do  terceiro  trimestre  de  2012),

enviada pela SEF a esta Comissão.

Consideramos necessária  a  concessão do regime especial  de tributação para o

restabelecimento da competitividade do setor de indústria de ácido cítrico no Estado,

tendo em vista as razões alegadas.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.861/2013,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.862/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em estudo “ratifica concessão de regime especial de tributação em matéria

de ICMS a contribuinte mineiro do segmento econômico de fabricação de produtos

eletroportáteis,  nos termos do art.  225-A da Lei  nº  6.763, de 26 de dezembro de

1975”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/3/2013, a proposição foi encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18 e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

A matéria em análise é de autoria desta Comissão e foi apresentada no Parecer

para Turno Único da Mensagem nº 343/2012, que encaminhou exposição de motivos

da Secretaria de Estado da Fazenda. Naquele expediente, o Poder Executivo afirma

que o "governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira  contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação”.  Uma das principais

medidas  de  proteção  é a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  visando

diminuir  a  desvantagem  imposta  à  produção  mineira  diante  de  benefícios  fiscais
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irregulares de outros Estados.

Na matéria em estudo, foi concedido regime especial de tributação para contribuinte

mineiro do setor de fabricação de produtos eletroportáteis.  Conforme apresentado

pelo Poder Executivo, trata-se de setor com empresas signatárias de protocolo de

intenções para investimentos de cerca de R$57 milhões, gerando aproximadamente

275 empregos, entre diretos e indiretos. O regime especial de tributação concedido

corresponde a benefício sob a forma de “carga tributária efetiva de 3,5% (três inteiros

e  cinquenta  centésimos  por  cento)  nas  vendas  dos  produtos  industrializados

relacionados  no  Protocolo  de  Intenções”,  nos  termos  do  regulamento  do  ICMS,

aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 2002.

A  norma que  disciplina  a  concessão  de  regime  especial  de  tributação  no

ordenamento estadual é a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a qual, em seu

art. 225, atribui ao Poder Executivo a faculdade de “adotar medidas necessárias à

proteção  da  economia  do  Estado”  quando  houver  a  concessão  de  benefícios

irregulares por outros Estados. Para tanto, determina o art. 225-A da citada lei que,

nas condições que estabelece, o regime especial deverá ser encaminhado para esta

Assembleia Legislativa, para análise e ratificação.

Conforme apresentado, o regime especial de tributação em estudo visa proteger e

ampliar  a  capacidade produtiva  do  Estado.  Por  esse  motivo,  considerando  sua

repercussão positiva para o desenvolvimento do Estado, bem como a necessidade de

ratificação por esta Assembleia Legislativa para sua validade, somos favoráveis à sua

aprovação.

Conclusão

Considerando  o  apresentado,  somos  favoráveis  à  aprovação  do  Projeto  de

Resolução nº 3.862/2013, em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.863/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de
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resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação ao contribuinte mineiro

do setor de indústria de reciclagem, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/3/2013, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de resolução em análise visa ratificar  o regime especial  de tributação

concedido pelo Estado ao setor de indústria de reciclagem, como medida de proteção

ao contribuinte mineiro e forma de fomentar e proteger setor específico da economia

estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas econômicas

instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao ICMS.

De acordo com o art. 155, § 2º, inciso XII, “g”, da Constituição Federal, e com a Lei

Complementar nº 24, de 7 de janeiro de 1975, os benefícios fiscais em matéria do

referido imposto só podem ser concedidos mediante convênio firmado previamente

pelas unidades federadas, no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária -

Confaz. Entretanto, tal determinação é frequentemente descumprida, e alguns entes

federados  concedem,  unilateralmente,  benefícios  que  permitem  aos  contribuintes

neles situados concorrerem em melhores condições que os contribuintes dos demais,

provocando desequilíbrio na competitividade e prejuízos para a arrecadação. Assim,

os Estados prejudicados são forçados a praticar a chamada “guerra fiscal”, sob pena

de  terem  sua  economia,  sua  arrecadação  e  sua  capacidade  de  geração  e

manutenção de empregos comprometidas.

Nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, com a

redação dada pelo art. 4º da Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011, o Estado de

Minas Gerais incluiu em sua legislação, na forma dos artigos 32-A a 32-H, da Lei nº

6.763,  de  1975,  tratamento  tributário  diferenciado  para  determinados  setores

econômicos,  a  serem  implementados  mediante  regime  especial  concedido  pelo

Superintendente de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - como

forma de proteger a economia estadual. Assim, o benefício tributário em análise tem

amparo no referido art. 32-A, inciso IX, transcrito a seguir:
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“Art.  32-A - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

(...)

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);”.

A exposição de motivos esclarece que as medidas em comento são concedidas de

forma individualizada, após análise de requerimento do contribuinte e assinatura de

protocolo de intenções em que o contribuinte se compromete a instalar ou a expandir

sua atividade no Estado.

Informa  também  que  foram  concedidos  regimes  especiais  às  indústrias  de

reciclagem signatárias de protocolo de intenções que somam aproximadamente 33

milhões em investimentos e geram 193 empregos diretos e 3.860 indiretos.

O  tratamento  tributário  concedido  reduz  a  carga  tributária  efetiva  para  3%  nas

vendas  dos  produtos  industrializados  relacionados  no  protocolo  de  intenções

realizadas pelo centro de distribuição, nos termos do inciso XIV, art. 75, parte geral do

RICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 2002.

Julgamos  necessário  o  estabelecimento  do  regime  especial  de  tributação,

objetivando a proteção da economia mineira e o restabelecimento da competitividade

do referido setor.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.863/2013,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Jayro Lessa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.864/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de
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resolução em epígrafe ratifica regime especial de tributação concedido ao segmento

econômico de produtos químicos, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 14/3/2013, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18, combinada com o art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

Os regimes especiais de tributação em matéria do ICMS concedidos ao contribuinte

mineiro  do  segmento  econômico  de  produtos  químicos  foram  comunicados  pelo

Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 335/2012, publicada no “Diário do

Legislativo” em 13/12/2012, que encaminhou exposição de motivos, elaborada pela

Secretaria de Estado de Fazenda - SEF. A referida exposição justifica a adoção de

medidas  de proteção do setor  contra benefícios  fiscais  irregularmente  concedidos

pelo Estado do Rio de Janeiro (por meio da Lei nº 5.636, de 6 de janeiro de 2010, a

qual  dispõe  sobre  a  política  de  recuperação  industrial  regionalizada  e  concedeu

benefícios  fiscais  a  todos  os  segmentos  da  indústria,  inclusive  o  segmento  de

produtos químicos, de forma que a carga tributária efetiva seja de 2%).

Conforme ressalta ainda a exposição de motivos, de acordo com o pacto federativo

definido pela Constituição Federal e com o sistema tributário vigente, os benefícios

fiscais em matéria de ICMS dependem de prévia aprovação do Conselho Nacional de

Política  Fazendária  -  Confaz  -  para  que  sejam considerados  legítimos.  Conforme

ressalta  também o mesmo documento,  a concessão acima mencionada não está

prevista em lei complementar ou em convênio do ICMS, afrontando o disposto no art.

155, § 2º, XII, “g”, da Constituição da República, e na Lei Complementar nº 24, de 7

de janeiro de 1975.

A reação imediata do governo estadual, por meio da concessão de regime especial

para  as  empresas  que  comprovadamente  estão  sendo  prejudicadas  em  sua

competitividade ou impedidas de se instalarem em Minas Gerais, foi defendida pela

exposição de motivos como forma de neutralizar  os  efeitos  econômicos e  sociais

negativos  causados  pela  competição  desleal.  Desse  modo,  foi  concedido  crédito

presumido a empresas do setor, de forma que a carga tributária efetiva seja de 2%.
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Destaque-se que o art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975, faculta ao Poder Executivo a

adoção  de  medidas  necessárias  à  proteção  da  economia  do  Estado,  caso  outra

unidade da Federação conceda benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não

previsto  em  lei  complementar  ou  convênio  celebrado  nos  termos  da  legislação

específica.  O  §  1º  desse  artigo  determina  que  o  expediente  com  exposição  de

motivos para adoção de medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à

Assembleia  Legislativa  pela  SEF.  Essa  medida,  conforme  o  disposto  no  §  2º  do

referido artigo, deve ser ratificada por esta Casa no prazo de 90 dias, por meio de

resolução.  Nos termos do § 6º  do mesmo dispositivo,  cabe à SEF ainda o envio

trimestral à Assembleia da relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre

os quais elas incidiram. Cumpre informar o cumprimento desse dispositivo, tendo em

vista que os regimes especiais concedidos às empresas do setor constam da relação

trimestral das medidas de proteção da economia (relatório do terceiro trimestre de

2012), enviada pela SEF a esta Comissão.

Consideramos necessária  a  concessão do regime especial  de tributação para o

restabelecimento da competitividade do setor de produtos químicos no Estado, tendo

em vista as razões alegadas.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.864/2013,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Romel Anízio, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 795/2011

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Carlos  Pimenta,  a  proposição  em  tela,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 291/2007, “altera o art. 2º da Lei nº 12.460, de

15/1/97”.

O  projeto  foi  distribuído  às  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Direitos

Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

No decorrer da tramitação, foi anexado à proposição o Projeto de Lei nº 932/2011,
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do Deputado Sargento  Rodrigues,  nos  termos do § 2º  do  art.  173 do Regimento

Interno.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1

e 2,  que apresentou,  vem agora o projeto a esta Comissão para receber  parecer

quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, V, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 795/2011 visa alterar a Lei nº 12.460, de 1997, que determina o

pagamento, pelo Estado, das despesas com o exame de DNA para investigação de

paternidade nos casos que especifica. A proposição acrescenta parágrafo único ao

art.  2º,  estabelecendo  que  os  exames  requeridos  na  forma  da  lei  e  de  seu

regulamento serão realizados em um prazo máximo de um ano contado da data de

sua solicitação pelo magistrado.

A regulamentação  da  Lei  nº  12.460  pelo  Poder  Executivo  deu-se  por  meio  do

Decreto nº 41.420, de 2000, que determina que a Secretaria de Estado de Saúde

autorizará,  no  máximo,  200  exames  por  mês,  o  que,  segundo  a  justificação  do

projeto, estaria causando demora na realização dos exames, alguns dos quais sendo

agendados para o ano de 2016.

Ao  apreciar  a  matéria,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  destacou  que

informações obtidas no Fórum Lafayette, na 2ª Vara de Família, dão conta de que

atualmente  a  demanda  pela  realização  dos  exames  de  DNA nos  processos  de

investigação de paternidade vem sendo atendida a contento, num prazo inferior a seis

meses,  e  que,  apesar  disso,  não  há  óbice  jurídico  a  que  o  legislador

infraconstitucional regulamente a matéria - no que tange ao prazo sugerido - no corpo

da  lei,  o  que,  como  garantia  legal  ao  exercício  do  direito  de  acesso,  conforme

estabelecido  na  Lei  nº  12.460,  é  medida que  se  mostra  oportuna e  conveniente.

Mediante esse entendimento, a Comissão de Constituição e Justiça propôs a redução

do prazo para seis meses, por meio da apresentação da Emenda nº 1.

No entanto, compete a esta comissão temática, ao apreciar o mérito da proposição,

indagar se a realização do exame de DNA em menos de seis meses, nas ações de
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investigação de paternidade da 2ª Vara de Família de Belo Horizonte, corresponderia

à situação atual. Devemos indagar, ainda, se o prazo de tramitação processual na 2ª

Vara  de  Família  é  um  dado  que pode ser  generalizado  para  as  outras  Varas  de

Família  da  Capital.  E,  ainda,  se  esse  dado  espelha  o  tempo  de  espera  para

realização  dos  exames  de  DNA determinados  pelos  Juízes  de  todas  as  outras

Comarcas do Estado.

Entendemos  estar  havendo  um  conflito  de  informações.  Na  legislatura  passada

tramitou nesta Casa o Projeto de Lei nº 291/2007, de idêntico teor ao do que ora se

aprecia. Também idênticos são os pareceres emitidos pela Comissão de Constituição

e  Justiça  naquela  legislatura  e  na  atual.  Portanto,  decorridos  quatro  anos  da

tramitação da proposição nesta Casa e não tendo havido alteração nos argumentos

que justificaram a iniciativa do projeto, compete-nos verificar se os dados sobre o

prazo de realização dos exames de DNA permaneceram os mesmos.

No intuito de aclarar a ambiguidade das informações sobre os prazos de elaboração

dos  exames  de DNA,  recorremos  aos  dados  disponíveis  no  “site”  do  Tribunal  de

Justiça do Estado. O Tribunal criou, em 2009, o projeto Pai Presente, programa que

tem  por  objetivo  alcançar  o  máximo  de  celeridade  no  trâmite  das  ações

investigatórias e negatórias de paternidade e maternidade em que as partes sejam

beneficiárias do instituto da assistência judiciária gratuita:

“Projeto Pai Presente

Em  parceria  com  a  Faculdade  de  Medicina  da  Universidade  Federal  de  Minas

Gerais, o Tribunal de Justiça lançou, no dia 7 de abril de 2009, o projeto Pai Presente,

com o objetivo de realizar exames de DNA nas ações investigatórias e negatórias de

paternidade  e  maternidade  em  que  as  partes  sejam  beneficiárias  da  Assistência

Judiciária Gratuita.

A implementação desse projeto só foi possível graças ao convênio de cooperação

técnico-financeira firmado com a Secretaria de Estado de Saúde (SES). A escolha do

Laboratório da UFMG obedeceu aos requisitos como a possibilidade de promover a

coleta  de  material  tanto  na  Capital  quanto  no  interior,  nas  diversas comarcas  do

Estado, por meio de parcerias com laboratórios locais.

Até  junho  de  2011,  283  comarcas  já  possuem  laboratórios  credenciados  para



1397
____________________________________________________________________________

realização da coleta na própria comarca ou em comarcas próximas, o que representa

95,6% das comarcas do Estado. Nesse período foram realizados 7.656 exames, por

meio do contrato celebrado entre o TJMG e o Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio

Diagnóstico (Nupad), da Faculdade de Medicina da UFMG.

A proposta do projeto é de reduzir o prazo entre o ingresso do pedido e a audiência

para divulgação do resultado. O agendamento para a coleta do material pode ser feito

pelos Juízes das varas de família,  de acordo com a conveniência das partes, por

telefone, por ofício, ou encaminhando os investigados ao laboratório no próprio dia da

audiência de conciliação (para evitar um novo mandado de intimação).

Segundo  o  Juiz  Reinaldo  Portanova,  gestor  do  projeto,  está  em  andamento  a

instalação,  no  Fórum Lafayette,  de  um posto  da  UFMG para  coleta  de  amostras

durante a realização das audiências para as varas da Capital e Região Metropolitana

de Belo Horizonte.

A aplicação, desenvolvimento e coordenação do projeto estará a cargo do TJMG

através da Coordenação do DNA pela 3ª Vara de Família de Belo Horizonte.

Projeto Pai Presente instituído pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ

Em agosto de 2010 o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), através do Provimento

nº 12, lançou um projeto de mesmo nome do mineiro: Pai Presente.

O projeto do CNJ foi instituído, nacionalmente, para incentivar o reconhecimento da

paternidade de todas as crianças em idade escolar que não possuem o nome do pai

em seus registros. O Ministério da Educação coordenou um levantamento do nome

dos estudantes enquadrados nesta situação e os  dados foram encaminhados, em

CD, para as Corregedorias de Justiça.

Em  Minas,  o  Juiz  Titular  da  Vara  de  Registros  Públicos  da  Capital,  Fernando

Humberto dos Santos, foi designado pelo CNJ para conduzir o projeto no Estado.

Para a implementação do Pai Presente, o TJMG está estruturando um espaço para

receber as mães dos estudantes, que deverão apontar o suposto pai da criança. Os

supostos pais das crianças, após intimados para comparecerem em juízo, poderão

assumir a paternidade espontaneamente, ou, se negarem, poderá ser feita a coleta

de material para o exame de DNA.

O convênio entre o TJMG e a Secretaria de Estado de Saúde (SES) permite ao
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Judiciário mineiro a conclusão das ações judiciais de investigação de paternidade e,

ao mesmo tempo, sustentar as despesas decorrentes do projeto instituído pelo CNJ.”

(Disponível em “http://www.tjmg.jus.br/aviso/2009/03_04_2009_pai_presente.html”).

Informações do “site” da Defensoria Pública do Estado dão conta de que no mesmo

mês de criação do projeto Pai Presente, abril de 2009, “uma ação de reconhecimento

de paternidade foi  ajuizada pela Defensoria Pública,  e em nove dias as partes já

tinham em mãos o mandado de averbação para fazer o registro civil  em um dos

cartórios de Belo Horizonte”, fato que o Juiz Titular da 3ª Vara de Família da Capital

atribuiu ao empenho da Defensoria em contatar as partes envolvidas no caso (grifo

nosso). (Disponível em: “http://www.defensoriapublica.mg.gov.br/index.

php/noticias/44-dpmg/1289-atuação-da-defensoria-publica-e-destaque-no-site-do-

tjmg.html?noticia=tru”).

Informações do ano de 2012 do TJMG sobre o projeto Pai Presente dão conta de

que:

“São expressivos  os  resultados  obtidos  nesses  três  anos  de  trabalho  conjunto.

Dentre eles, merecem registro o término da fila para os atendimentos, o agendamento

de 550 exames/mês e, ainda, o grau de satisfação dos magistrados com a agilidade

do atendimento, com a precisão dos resultados, com as respostas aos quesitos e

com a facilidade de coletas no interior.

A parceria  com  o  Governo  de  Minas  permitiu  ao  TJMG solucionar  a  demanda

reprimida de solicitação de exames de DNA - mais de 6.000, em 2009 - através do

agendamento e da coleta de casos represados desde maio/ 2008. Um balanço dos

exames realizados no período de junho 2009 a junho 2012 confirma a expectativa

otimista em relação ao Projeto: 12.029 exames realizados, sendo 4.800 realizados na

Capital e 7.229 no interior do Estado”.

Diante dessas informações, podemos inferir  que as marcações de exames para

2016  -  atribuídas,  segundo  a  justificação  do  projeto  em  análise,  à  limitação  da

quantidade de exames realizados por mês imposta pelo decreto regulamentador da

matéria - não mais ocorrem. Além disso, é conhecido à exaustão o crônico problema

da  morosidade processual  enfrentada pelos  jurisdicionados,  e  some-se  a  isso  as

dificuldades peculiares às ações investigatórias de paternidade e maternidade com
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trâmite nas varas de família.

A corroborar as dificuldades próprias dessa espécie de ação, exemplificativo é o

artigo da doutrinadora e ex-Desembargadora Maria Berenice Dias, Vice-Presidente

Nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família,  a propósito da edição da Lei

Federal nº 12.004,  de 2009,  que alterou a Lei  Federal nº  8.560,  de 1992,  com o

objetivo de tornar mais céleres ações de reconhecimento, gerando a presunção de

paternidade:

“Quando o oficial  do registro encaminha ao Juiz a certidão constando apenas o

nome da mãe, o Juiz manda notificar o suposto pai. Caso ele se quede em silêncio,

negue a paternidade e não queira submeter-se ao exame, o Juiz continua sem poder

fazer  nada.  Limita-se  a  remeter  o  procedimento  ao  Ministério  Público  para  que

proponha  a  ação  investigatória  da  paternidade.  E  nem  nos  autos  da  demanda

investigatória a negativa do réu em fazer o exame autoriza a procedência da ação.

Isso porque a presunção não é absoluta, pois precisa ser examinada em conjunto

com o contexto probatório.” (Disponível em: www.mariaberenice.com.br).

Além do mais, trata-se de matéria sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ

-, por meio da Súmula nº 301: “Em ação investigatória, a recusa do suposto pai a

submeter-se ao exame de DNA induz presunção 'juris tamtum' de paternidade”, qual

seja, admite prova em contrário por parte do investigado.

Diante disso, é possível inferir que a demora na realização do exame de DNA possa

ser  atribuída  muito  mais  aos  obstáculos  inerentes  às  peculiaridades  da  ação,  às

particularidades  de  cada  caso  em  especial,  agravadas  pelo  crônico  problema da

defesa  dos  jurisdicionados  hipossuficientes,  do  que  propriamente  à  demora  dos

laboratórios na realização dos exames de DNA judicialmente determinados.

Por fim, entendemos que se a Lei nº 12.460 viesse a ser alterada como propõe o

Projeto  de  Lei  nº  795/2011  nos  encontraríamos  diante  de  uma  inconsistência

inaceitável, uma vez que o comando normativo sugerido incidiria sobre uma realidade

fática ultrapassada, restando configurada a perda de objeto da proposição.

Conclusão

Tendo em vista o exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei nº 795/2011.

Sala das Comissões, 27 de março de 2013.
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Rômulo Viegas, Presidente e relator - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.367/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  a  proposição  em  epígrafe  “obriga  os

fornecedores a proceder ao ajuste de cobrança irregular, na forma que especifica”.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  3/8/2012,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  ora  apresentada,

preliminarmente, quanto à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos

do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.367/2012 estabelece que, nas relações de consumo em que

se verificar a ocorrência de cobrança indevida por parte do fornecedor, deverá este

proceder ao imediato ajuste da cobrança, para que o consumidor pague apenas o

valor efetivamente devido (art. 1º).

O parágrafo único do art. 1º prevê que, na impossibilidade do ajuste imediato, o

fornecedor deverá conceder crédito ao consumidor no valor indevidamente cobrado e

pago, acrescido de multa e de juros na mesma proporção que lhe seria cobrado em

caso de inadimplemento. Prescreve ainda que o referido crédito deverá ser concedido

na próxima cobrança gerada ao consumidor (art. 4º).

O projeto estabelece também que a data de vencimento da nova fatura, fruto do

ajuste  previsto  no  art.  1º,  deve  ser,  no  mínimo,  cinco  dias  úteis  após  a  data  da

verificação da irregularidade da cobrança (art. 3º).

Além  disso,  a  proposição determina  que,  na  inexistência  de  nova cobrança ao

consumidor,  o  fornecedor  deverá  depositar  o  valor  cobrado  indevidamente  do

consumidor em conta corrente por ele indicada, em até 30 dias corridos, contados da

verificação da irregularidade da cobrança (parágrafo único do art. 4º)

O projeto prevê ainda que o não cumprimento das suas disposições acarretará ao

fornecedor as sanções previstas no art. 56 do Código de Defesa do Consumidor (art.
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5º).

O autor explica que a apresentação da proposição tem por finalidade desencorajar

os fornecedores a cobrar valores indevidos dos consumidores, pois, caso o façam,

deverão imediatamente proceder  ao ajuste  da fatura ou,  na sua impossibilidade -

hipóteses de débito automático ou de o consumidor já ter efetuado o pagamento -,

devolver o valor acrescido de multa e de juros.

Inicialmente, cumpre destacar que matéria idêntica a esta foi disciplinada no Estado

de São Paulo, por meio da Lei nº 14.734, de 9 de abril de 2012.

No que diz respeito aos aspectos constitucionais,  não há óbice à tramitação da

proposição. A matéria não está arrolada entre aquelas em que a Constituição deferiu

competência ao Chefe do Poder Executivo, ao Presidente do Tribunal de Justiça, ao

Presidente do Tribunal  de Contas ou à Mesa da Assembleia para, privativamente,

iniciar o processo legislativo.

O projeto em questão disciplina tema afeto à proteção e defesa do consumidor,

matéria de competência concorrente entre os Estados, o Distrito Federal e a União

(art. 24, inciso VIII, da Carta da República).

É  importante  registrar  que,  neste  caso,  a  atuação  legislativa  do  Estado  está

condicionada aos limites estabelecidos pelos §§ 1º e 2º do art. 24 da Constituição da

República, cabendo à União instituir  normas gerais e aos demais entes federados

exercer a competência complementar.

Nesse contexto, aos Estados é facultado pormenorizar as normas gerais da União,

estabelecendo condições para a sua aplicação, editando normas que não ampliem

direitos  e  obrigações  fixados  pelo  Poder  central  ou  contenham  especificidades

incompatíveis  com a  norma geral.  Corrobora tal  entendimento a jurisprudência do

Supremo Tribunal Federal (ADI nº 3.035, Relator Ministro Gilmar Mendes, e ADI nº

3.645, Relatora Ministra Ellen Gracie).

A medida consubstanciada na proposição traduz-se em ação positiva, na medida

em  que  impõe  ao  fornecedor  a  obrigação  de  proceder  ao  imediato  ajuste  da

cobrança, evitando, assim, que o consumidor tenha que pagar cobranças indevidas,

para somente depois obter o ressarcimento dos valores pagos em excesso.

Entretanto,  no  que  tange  ao  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição,  que
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estabelece a obrigação de o fornecedor,  na impossibilidade de ajuste imediato da

cobrança, conceder crédito ao consumidor no valor indevidamente cobrado e pago,

acrescido de multa e juros, verifica-se a necessidade de sua adequação aos ditames

do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  (art.  42,  parágrafo  único),  uma  vez  que  é

garantido ao consumidor o direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do

que pagou em excesso,  acrescido de correção monetária e de juros legais,  salvo

hipótese de engano justificável.

Não se pode olvidar ainda que constitui direito do consumidor escolher a forma do

ressarcimento do indébito, ou seja, se a devolução do valor cobrado indevidamente

será em crédito na próxima fatura ou em pecúnia, razão pela qual a previsão do art.

4º deve ser revista.

Por outro lado, se o ajuste da cobrança for realizado antes do vencimento da fatura

original é desnecessária a emissão de nova fatura, com prazo de vencimento diverso.

Dessa forma,  a  fim  de aprimorar  a proposição,  bem como adequá-la  à  técnica

legislativa, apresentamos o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.367/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Obriga os fornecedores a proceder ao ajuste de cobrança irregular, na forma que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Nas relações de consumo em que ocorrer cobrança indevida por parte do

fornecedor, este procederá ao imediato ajuste da cobrança, com a emissão de nova

fatura, para que o consumidor pague apenas o valor efetivamente devido.

Parágrafo único - A data de vencimento da nova fatura, na impossibilidade de ajuste

da cobrança até a data original de seu vencimento, será de, no mínimo, cinco dias

úteis após a data da verificação da irregularidade da cobrança.

Art.  2º  -  Para  efeito  desta  lei,  considera-se  indevido  qualquer  valor  cobrado do

consumidor que esteja em desacordo com a oferta anunciada, o contrato pactuado ou

as  demais  normas  de  proteção  ao  consumidor,  seja  com  relação  ao  montante
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cobrado, à data ou à forma de cobrança.

Art. 3º - Na hipótese de já ter sido realizado o pagamento da cobrança indevida, o

fornecedor  devolverá  ao  consumidor  o  valor  igual  ao  dobro  do  que  pagou  em

excesso, acrescido de correção monetária e de juros legais, por meio de depósito em

conta corrente indicada pelo consumidor, em até trinta dias contados da verificação

da irregularidade da cobrança.

Parágrafo  único  -  A  devolução  a  que  se  refere  o  “caput”,  desde  que  haja

manifestação expressa do consumidor, poderá ser concedida por meio de crédito na

próxima cobrança gerada pelo fornecedor ao consumidor.

Art.  4º  -  O  não cumprimento  do  disposto  nesta  lei  acarretará  ao  fornecedor  as

sanções previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 -

Código de Defesa do Consumidor.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Luiz

Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.754/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Braulio Braz, a proposição em epígrafe “altera a Lei nº

18.030,  de 12 de janeiro de 2009,  que dispõe sobre a distribuição da parcela da

receita do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/2/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária

para receber parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Cabe  a  esta  Comissão,  preliminarmente,  apreciar  os  aspectos  jurídico,

constitucional  e  legal  da  matéria,  conforme  estabelece  o  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

A proposição sob comento tem por escopo alterar a Lei nº 18.030, de 12 de janeiro

de  2009,  que  dispõe  sobre  a  distribuição  da  parcela  da  receita  do  produto  da
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arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios.

Em sua justificação, o autor argumenta que o Brasil sediará, nos próximos anos, os

mais  importantes  eventos  esportivos  profissionais,  como a  Copa  do  Mundo  e  as

Olimpíadas. Segundo o parlamentar, “eventos de tal magnitude podem impulsionar

significativamente as políticas públicas desportivas, sobretudo no interior do Estado,

mediante a participação das Prefeituras Municipais na preparação do Estado para

sediá-los”.

Acrescenta, ainda, que “o critério 'esportes' tem se tornado cada vez mais relevante

para a distribuição do ICMS Solidário (o número de Municípios habilitados aumentou

de  94,  em  2009,  para  261,  em  2011)  e  pode  se  tornar  importante  indutor  de

programas e projetos governamentais”.

Assim,  o  objetivo  da  proposição  em  análise  é  aumentar  o  repasse  para  esse

critério, majorando o percentual atual de 0,1%, constante do Anexo I da Lei nº 18.030,

de 2009, para 1%.

Por outro lado, para compensar a referida majoração, o projeto de lei reduz 0,2% do

critério “área geográfica”, que passará a ter o percentual de 0,8%; 0,2% do critério

“população”, que passará a ter 2,5%; e 0,5% do critério “cota mínima”, que ficará com

5,5%.

Feitas tais considerações, passamos à análise do projeto.

Primeiramente, cumpre tecermos algumas considerações sobre o “ICMS Solidário”.

O  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre

Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação - ICMS - é instituído nos Estados membros e no Distrito Federal, de

acordo com o art. 155, II, da Constituição da República. E, conforme determina o art.

158,  IV,  da  mesma  Carta,  do  total  arrecadado  com  o  ICMS  pelo  Estado,  25%

pertencem aos Municípios. Desse montante, três quartos, no mínimo, são distribuídos

aos Municípios na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação

de  mercadorias  e  nas  prestações  de  serviços  realizadas  em  seus  territórios,  o

chamado Valor  Adicionado Fiscal  -  VAF.  O restante deve ser distribuído conforme

dispuser lei estadual, que, no caso de Minas Gerais, é a Lei nº 18.030, de 2009 - Lei

do ICMS Solidário.
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O projeto que deu origem a essa lei tramitou por três legislaturas, e seu objetivo era

reduzir  as  desigualdades  entre  as  receitas  dos  Municípios,  diluindo  o  peso  da

movimentação econômica em benefício  de critérios  denominados sociais,  como o

“ICMS  Solidário”,  bem  como  incentivar  o  aperfeiçoamento  das  políticas  públicas

municipais. Por se tratar de matéria polêmica, a alteração legislativa foi fruto de um

intenso debate  promovido  pela  Assembleia,  por  meio da realização,  em 2007,  do

fórum técnico "ICMS Solidário", que percorreu as diversas regiões do Estado, com

ampla participação de Prefeitos e lideranças e do grupo parlamentar designado pela

Mesa da Assembleia para exame aprofundado do tema.

A Lei  nº 18.030 foi editada em 12 de janeiro de 2009, com vigência a partir  do

primeiro  exercício  subsequente  à  sua  publicação,  e  passou  a  produzir  efeitos

financeiros a partir de janeiro de 2011. Assim, a partir do ano de 2010, os valores da

parcela de ICMS dos Municípios foram apurados de acordo com as novas regras,

determinando-se  os  índices  a  serem  aplicados  na  distribuição  do  produto  da

arrecadação do ICMS aos Municípios.

Atualmente, são 18 os critérios utilizados nessa distribuição, nos termos da Lei nº

18.030,  de 2009.  A apuração dos índices fica a cargo de diversas secretarias de

Estado e órgãos públicos. Os índices relativos a todos os critérios, com exceção do

VAF,  são  publicados  por  meio  eletrônico,  nas  páginas  oficiais  de  cada  órgão  na

internet.

O critério “esportes”, criado pela Lei nº 18.030, de 2009, é apurado com base na

relação percentual entre as atividades esportivas desenvolvidas pelo Município e o

somatório  das  atividades  esportivas  desenvolvidas  por  todos  os  Municípios  do

Estado, fornecido pela Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude - Seej  -,

observado o disposto no Anexo V da referida lei.

Segundo o Anexo I e o art. 1º, inciso XV, da mesma lei, o percentual destinado ao

critério “esportes” é de 0,1% de todo o ICMS arrecadado pelo Estado. O Decreto nº

45.393, de 9 de junho de 2010, regulamenta a referida repartição.

No que diz respeito ao projeto de lei  em tela, que tem por objetivo aumentar o

percentual  da  repartição destinado  ao critério  “esportes”,  de  0,1%,  como prevê a

legislação vigente, para 1%, cumpre dizer que inexiste norma instituidora de iniciativa
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legislativa privativa para deflagrar o processo legislativo em relação a essa matéria.

Outrossim,  a matéria  se insere  no  domínio da competência legislativa  estadual,

conforme estabelece o inciso I do art. 24 da Constituição da República, segundo o

qual compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente

sobre direito tributário e financeiro.

Ademais, o art. 61, III, da Constituição Estadual dispõe que lei deve disciplinar a

matéria, o que insere na órbita de competência desta Casa todas as propostas que

dizem  respeito  ao  sistema  tributário  estadual,  à  arrecadação  e  à  distribuição  de

rendas.

Por fim, saliente-se que compete a esta Comissão apenas a análise dos aspectos

constitucionais, legais e jurídicos da proposição. A conveniência e oportunidade das

medidas  contidas  no  projeto,  bem como os  aspectos  financeiros  e  orçamentários

decorrentes  de  sua  aplicação,  serão  devidamente  analisados  nas  pertinentes

comissões de mérito.

A esse respeito, vale lembrar que a alteração do percentual do critério “esportes”

impacta  o  conjunto  dos  demais  critérios,  tornando imprescindível  a  realização de

discussões sobre prioridades e valores, de forma a atender aos diversos anseios das

municipalidades mineiras.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.754/2013.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - Duilio

de Castro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 1.882/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.882/2011, de autoria do Deputado Neider Moreira, que declara

de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Morada Nova, com sede no

Município de Itaúna, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento
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Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 1.882/2011

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Morada Nova, com

sede no Município de Itaúna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária  do Bairro

Morada Nova, com sede no Município de Itaúna.

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

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.485/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.485/2012, de autoria do Deputado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a Academia de Letras de Pará de Minas, com sede no Município

de Pará de Minas, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.485/2012

Declara de utilidade pública a Academia de Letras de Pará de Minas, com sede no

Município de Pará de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Academia de Letras de Pará de Minas,

com sede no Município de Pará de Minas.

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

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.588/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.588/2012,  de  autoria  do  Deputado  Gilberto  Abramo,  que

declara de utilidade pública o Centro de Apoio às Entidades Comunitárias e Sociais -

Caecs -, com sede no Município de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.588/2012

Declara de utilidade pública o Centro de Apoio às Entidades Comunitárias e Sociais

- Caecs -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Centro  de  Apoio  às  Entidades

Comunitárias e Sociais - Caecs -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - João Leite, relator - Gilberto Abramo.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 26/3/2013, as seguintes comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro  Silva  em que notifica o falecimento da Sra.  Julieta

Burza, ocorrido em 24/3/2013, em Ouro Fino. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Bonifácio Mourão em que notifica o falecimento da Sra. Luzia Vilela

Guedes, ocorrido em 23/3/2013, em Campo Belo. (- Ciente. Oficie-se.)
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