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04.04.2013 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

11.04.2013 751
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Ordinária da 17ª Legislatura

04.04.2013 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Administração

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

11.04.2013 751

04.04.2013 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão Extraordinária das

Águas

12.04.2013 831

04.04.2013 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

12.04.2013 832

04.04.2013 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

16.04.2013 885

04.04.2013 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.04.2013 1438

08.04.2013 2ª Reunião Especial da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

10.04.2013 646

08.04.2013 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

12.04.2013 833
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Ordinária da 17ª Legislatura

09.04.2013 20ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

11.04.2013 681

09.04.2013 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

12.04.2013 834

09.04.2013 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Turismo, Indústria, Comércio

e Cooperativismo na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

12.04.2013 835

09.04.2013 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Administração Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

13.04.2013 869

09.04.2013 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

13.04.2013 865

09.04.2013 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

13.04.2013 863

09.04.2013 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

13.04.2013 861
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09.04.2013 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial Indicação

do Nome de Bertholdino

Apolônio Teixeira Júnior para o

Cargo de Diretor-Geral do IEF

19.04.2013 1240

09.04.2013 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Esporte, Lazer e Juventude

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

19.04.2013 1238

09.04.2013 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão Especial para Emitir

Parecer sobre a Indicação do

Nome de Marília Carvalho de

Melo para o Cargo de Diretora-

Geral do IGAM

19.04.2013 1238

09.04.2013 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

19.04.2013 1236

09.04.2013 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

19.04.2013 1233

09.04.2013 5ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa do Consumidor e do

Contribuinte na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

30.04.2013 1725

10.04.2013 21ª Reunião Ordinária da 3ª 12.04.2013 761
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Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

10.04.2013 5ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência e

Tecnologia na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

13.04.2013 872

10.04.2013 5ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

13.04.2013 871

10.04.2013 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

16.04.2013 886

10.04.2013 5ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

19.04.2013 1242

10.04.2013 3ª Reunião Ordinária da Comissão

de Prevenção e Combate ao

Uso de Crack e Outras Drogas

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

19.04.2013 1241

10.04.2013 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial para Emitir Parecer

sobre a Indicação do Nome de

Zuleika Stela Chiacchio

Torquetti para o Cargo de

19.04.2013 1240
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Presidente da Feam

10.04.2013 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

20.04.2013 1265

10.04.2013 1ª Reunião Especial da Comissão

Especial Indicação do Nome de

Fábio Caldeira Castro Silva

para o Cargo de Ouvidor-Geral

do Estado

26.04.2013 1674

10.04.2013 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão Extraordinária das

Águas

27.04.2013 1709

11.04.2013 Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

13.04.2013 855

11.04.2013 3ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

18.04.2013 1057

11.04.2013 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

19.04.2013 1244

11.04.2013 7ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

19.04.2013 1243
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da 17ª Legislatura

11.04.2013 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.04.2013 1266

11.04.2013 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão Extraordinária da

Copa do Mundo

25.04.2013 1497

12.04.2013 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

20.04.2013 1267

15.04.2013 5ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura -  Destinada à

Entrega ao Sr. Luiz Inácio Lula

da Silva, Presidente da

República Federativa do Brasil

no período de 2003 a 2010, do

título de Cidadão Honorário do

Estado de Minas Gerais

17.04.2013 937

16.04.2013 22ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

18.04.2013 993

16.04.2013 8ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

19.04.2013 1245
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16.04.2013 2ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Educação,

Ciência e Tecnologia na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

19.04.2013 1244

16.04.2013 7ª Reunião Ordinária da Comissão

de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

24.04.2013 1442

16.04.2013 7ª Reunião Ordinária da Comissão

de Constituição e Justiça na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

24.04.2013 1440

16.04.2013 7ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

26.04.2013 1674

17.04.2013 23ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

19.04.2013 1099

17.04.2013 5ª Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

23.04.2013 1305

17.04.2013 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Fiscalização Financeira e

Orçamentária na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

24.04.2013 1446

17.04.2013 7ª Reunião Ordinária da Comissão 24.04.2013 1444
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de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

17.04.2013 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Cultura na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.04.2013 1499

17.04.2013 5ª Reunião Ordinária da Comissão

de Redação na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.04.2013 1682

17.04.2013 4ª Reunião Ordinária da Comissão

de Prevenção e Combate ao

Uso de Crack e Outras Drogas

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

26.04.2013 1680

17.04.2013 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

26.04.2013 1678

17.04.2013 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Educação, Ciência e

Tecnologia na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.04.2013 1711

17.04.2013 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Política Agropecuária e

Agroindustrial na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.04.2013 1710
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18.04.2013 Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

20.04.2013 1265

18.04.2013 4ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Segurança

Pública na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

25.04.2013 1502

18.04.2013 5ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

25.04.2013 1500

18.04.2013 6ª Reunião Ordinária da Comissão

de Participação Popular na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

27.04.2013 1714

18.04.2013 5ª Reunião Ordinária da Comissão

de Defesa dos Direitos da

Pessoa com Deficiência na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

27.04.2013 1712

19.04.2013 1ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Assuntos

Municipais e Regionalização na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

30.04.2013 1726

22.04.2013 10ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

24.04.2013 1448
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22.04.2013 6ª Reunião Especial da 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura - Destinada a

Homenagear a Federação das

Indústrias do Estado de Minas

Gerais - Fiemg - pelos 80 Anos

de sua Fundação

25.04.2013 1479

22.04.2013 11ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

26.04.2013 1683

22.04.2013 9ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Fiscalização

Financeira e Orçamentária na

3ª Sessão Legislativa Ordinária

da 17ª Legislatura

26.04.2013 1682

23.04.2013 Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

25.04.2013 1497

23.04.2013 Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

25.04.2013 1479

23.04.2013 6ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Saúde na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

26.04.2013 1685

23.04.2013 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Segurança Pública na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

30.04.2013 1727
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24.04.2013 8ª Reunião Ordinária da Comissão

de Direitos Humanos na 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

26.04.2013 1686

24.04.2013 24ª Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

26.04.2013 1533

24.04.2013 7ª Reunião Ordinária da Comissão

de Saúde na 3ª Sessão

Legislativa Ordinária da 17ª

Legislatura

27.04.2013 1715

24.04.2013 12ª Reunião Extraordinária da

Comissão de Direitos Humanos

na 3ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura

30.04.2013 1729

25.04.2013 Reunião Extraordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

27.04.2013 1705

25.04.2013 Reunião Ordinária da 3ª

Sessão Legislativa Ordinária da

17ª Legislatura

27.04.2013 1705
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 2 DE ABRIL DE 2013

ATAS

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 27/3/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, José Henrique e Dilzon Melo

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

Correspondência:  Ofício  nº  25/2013  (encaminhando  a  prestação  de  contas  e  o

Relatório  de  Atividades  Anual  relativos  ao  exercício  de  2012),  da  Presidente  do

Tribunal de Contas -  2ª Fase (Grande Expediente):  Apresentação de Proposições:

Projetos de Lei nºs 3.912 a 3.914/2013 - Requerimentos nºs 4.460 a 4.466/2013 -

Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Jayro Lessa, Dinis Pinheiro, Rômulo

Viegas,  Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:

Abertura de Inscrições - Registro de presença - Questão de ordem - Encerramento -

Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro  -  José Henrique  -  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 - Braulio Braz - Cabo

Júlio - Carlos Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Valadares -

Hélio Gomes - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juninho

Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Maria Tereza Lara -

Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Paulo Lamac - Rogério Correia - Rômulo

Veneroso -  Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza

Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos
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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 Jayro  Lessa,  2º-Secretário  “ad  hoc”,  procede à  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Dilzon Melo, 1º-Secretário, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIO Nº 25/2013

Da  Sra.  Adriene  Andrade,  Presidente  do  Tribunal  de  Contas,  encaminhando

prestação  de  contas  e  relatório  anual  referentes  às  atividades  dessa  Corte  no

exercício de 2012. (- Publicado, fica o processo em poder da Mesa, aguardando sua

publicação em essencialidades.)

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 3.912/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Dores do Indaiá o imóvel de que

trata a Lei nº 472, de 5 de dezembro de 1955, do Município de Dores do Indaiá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Dores do Indaiá

imóvel com área de 353.400m², situado nesse Município, no Anel Rodoviário, s/n -

Fazenda Condutas, registrado sob os nºs 12.034, 12.040 e 12.055, às fls. 21, 23 e 28,

respectivamente, do livro de transcrição da Comarca de Dores do Indaiá.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo será destinado à criação de um

novo bairro e à construção de casas populares.

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

Art. 3º - O Município de Dores do Indaiá 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. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de março de 2013.

Braulio Braz

Justificação:  Este  projeto  de  lei  autoriza  o  Poder  Executivo  a  fazer  reverter  ao

Município de Dores do Indaiá, através de doação, o imóvel denominado Campo de

Aviação, doado por esse Município ao Estado em 1955.

O projeto permitirá sanar irregularidades e omissões legais que se verificam com

relação ao referido imóvel, onde se encontram diversas residências construídas por

pessoas de baixa renda, as quais necessitam de urbanização e legalização.

O interesse público da doação se caracteriza na medida em que ela se destinaria à

criação de um novo bairro e à construção de moradias populares, propiciando ainda

expansão comercial e industrial para o povo de Dores do Indaiá.

Assim,  demonstrado  o  interesse  público  e  a  conformidade  com  a  legislação

aplicável à espécie, solicitamos que o projeto seja recebido e submetido à apreciação

dos nobres pares, a quem solicito o apoio para sua aprovação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.913/2013

Institui a Semana Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate ao “bullying”

e ao “ciberbullying” no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual Conscientização, Prevenção e Combate

ao “bullying” e ao “ciberbullying”, a ser realizada anualmente, na segunda semana do

mês de outubro.

Art. 2º - Na semana a que se refere o art. 1º desta lei, poderão ser desenvolvidos,

em  todo  o  Estado,  especialmente  nas  escolas  públicas,  palestras,  debates,

seminários, entre outros eventos relacionados com o tema.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 27 de março de 2013.

Fred Costa

Justificação:  Segundo a  Pesquisa  Nacional  da Saúde do Escolar  -  Pense -,  do

Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística,  os  profissionais  da  educação,

estudantes e pais vêm se surpreendendo com diversas manifestações de violência

entre os diferentes atores sociais na escola. Uma delas é o chamado “bullying”. O

“bullying”  (do  inglês  “bully”,  que  significa  “valentão,  brigão”)  compreende

comportamentos  com  diversos  níveis  de  violência,  que  vão  desde  chateações

inoportunas ou hostis  até atos  francamente  agressivos,  sob forma verbal  ou  não,

intencionais  e  repetidas,  sem  motivação  aparente,  provocados  por  um  ou  mais

estudantes  em  relação  a  outros,  causando  dor,  angústia,  exclusão,  humilhação,

discriminação,  entre  outros.  Outros  membros  da  comunidade  escolar  podem  ser

afetados pelo “bullying”, envolvendo frequentemente os mesmos atores, nas mesmas

posições de agente e de vítima.

Trata-se de situações em que se constatam relações de poder assimétricas entre

agente e vítima, nas quais se tem dificuldade de defesa. Na literatura especializada,

adota-se também o termo “vitimização”.  Esse tipo de atitude deve ser identificado

como violência pela comunidade escolar e deve ser evitada para a construção de um

ambiente saudável (Liberal “et al.”, 2005).

A Pense  investigou  esse  tema  através  da  seguinte  pergunta  que  foi  feita  aos

escolares num bloco de informações sobre “bullying”: “Nos últimos 30 dias, com que

frequência algum dos seus colegas de escola te esculacharam, zoaram, mangaram,

intimidaram ou caçoaram tanto que você ficou magoado/incomodado/aborrecido?”.

Os  resultados  da  Pense  mostraram  que  69,2%  não  sofreram  “bullying”.  O

percentual dos que foram vítimas desse tipo de violência, raramente ou às vezes, foi

de 25,4%, e a proporção dos que disseram ter sofrido “bullying” na maior parte das

vezes ou sempre foi de 5,4%.

O Distrito Federal com (35,6%) seguido por Belo Horizonte com (35,3%) e Curitiba

com  (35,2  %)  foram  as  Capitais  com  maiores  frequências  de  escolares  que

declararam ter sofrido esse tipo de violência alguma vez nos últimos 30 dias. Foram
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observadas diferenças por sexo, sendo mais frequente entre os escolares do sexo

masculino  (32,6%) do que entre os  escolares  do  sexo feminino  (28,3%).  Quando

comparada à dependência administrativa das escolas, a ocorrência de “bullying” foi

verificada em maior proporção entre os escolares de escolas privadas (35,9%) do que

entre os de escolas públicas (29,5%)

Consideramos  necessário  esse  tema  ser  tratado  com  destaque  durante  uma

semana, no ambiente escolar, para que a prática de “bullying” seja desestimulada

entre aqueles que frequentam o ambiente escolar, alertando também os funcionários

da instituição e as famílias para esse mal que aflige a tantos estudantes.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria

Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.323/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.914/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Pais  e Amigos dos Excepcionais -

Apae - de Itaú de Minas, com sede no Município de Itaú de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Itaú de Minas, com sede no Município de Itaú de Minas.

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

Sala das Reuniões, 27 de março de 2013.

Ivair Nogueira

Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de Itaú de

Minas é  pessoa jurídica  de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,  constituída  com a

missão de proteger os diretos da pessoa com deficiência, buscando assegurar-lhes o

pleno exercício da cidadania.

De duração indeterminada, a entidade está em pleno e regular funcionamento há

mais de um ano, cumprindo suas disposições estatutárias e sociais no que concerne

às atividades assistenciais,  beneficentes e filantrópicas, destinando a totalidade de

suas rendas aos fins a que se destina.

O reconhecimento  dos relevantes  serviços  prestados  pela  Apae irá habilitá-la  a

firmar parcerias com o poder público e outras entidades não governamentais, visando
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ao recebimento de recursos para custeio e expansão de suas atividades.

Atestados os requisitos legais para outorga do título declaratório, contamos com a

anuência dos pares a este importante projeto de lei.

- 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.

REQUERIMENTOS

Nº  4.460/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Agricultura  pedido  de  providências  para  que  disponibilize  recursos

financeiros ao Município de Iraí de Minas para a tradicional Festa da Soja, realizada

anualmente no mês de julho. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  4.461/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para que disponibilize recursos

financeiros para a aquisição de novas viaturas para a Policia Militar no Município de

Ituiutaba. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  4.462/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de repúdio ao governo da Bahia pela exigência de comprovação de

virgindade  para  candidatas  aos  cargos  de  Delegada,  Escrivã  e  Investigadora  na

realização  de  concurso  público  para  a  Polícia  Civil.  (-  À  Comissão  de  Direitos

Humanos.)

Nº 4.463/2013, do Deputado Tadeu Martins Leite, em que solicita seja encaminhado

à Cemig pedido  de informações sobre as  causas  das  constantes  interrupções  de

energia elétrica ocorridas em Montes Claros, de 13 a 25/3/2013, e sobre o trabalho de

manutenção da rede. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.464/2013, da Deputada Luzia Ferreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Toninho Andrada, Prefeito Municipal de Barbacena, por sua

eleição  para  o  cargo de Presidente  da  Associação Mineira  de  Municípios  para  o

biênio 2013-2015. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.465/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a equipe Uai  Sô!  Fly!!!,  da Escola de Engenharia da

UFMG,  pelo  segundo troféu  internacional  consecutivo  no  projeto  SAE Aerodesign
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East Competition. (- À Comissão de Educação.)

Nº  4.466/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DNIT e ao DER-MG pedido de providências para a construção de

um viaduto no entroncamento da MG-255 com a BR-153, no local conhecido como

Trevo da Cruzeta, Município de Frutal. (- À Comissão de Transporte.)

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Jayro Lessa.

O Deputado Jayro Lessa - Boa tarde a todos. Srs. Deputados, telespectadores, boa

tarde. Mais uma vez venho a esta tribuna, com muita tristeza, para relatar a esta

Casa como o governo tem tratado os seus Deputados. O fato é que, nesta manhã,

um grande amigo de Governador Valadares me ligou comunicando que também meu

grande  amigo  André  Merlo  será  nomeado  Secretário  Adjunto  de  Agricultura  do

Estado. Tal fato me pegou de surpresa, uma vez que Bonifácio Mourão, Líder do

Governo, além de Líder, é de Governador Valadares, fez a indicação de André Merlo

para o cargo sem nenhuma comunicação a mim nem aos Deputados José Henrique e

Hélio Gomes, que somos também da base do governo.

Deixo claro que André está qualificado para o cargo e é meu amigo. Seu pai é meu

amigo de infância, e nossas famílias se relacionam muito bem. Relato também que

ontem o Sr. André se reuniu com o Sr. Danilo de Castro, Secretário de Governo, em

seu gabinete, acompanhado do Líder Deputado Bonifácio Mourão, para acertarem a

indicação. Claro que André Merlo teria o apoio de todos os Deputados de Governador

Valadares. No entanto, o governo tem tratado com desprezo e total falta de respeito

os Deputados e principalmente esta Casa.

Gostaria de deixar claro ao amigo Mourão que ser Líder do Governo exige, antes de

tudo, respeito aos Deputados desta Casa, que não estão tendo esse respeito. Não é

de hoje, e queria salientar aqui o tratamento que o governo nos tem dado. Comunico

à  Casa,  especialmente  ao  Líder  e  amigo  Mourão,  que,  a  partir  de  hoje,  estarei

revendo meu apoio ao governo e seus projetos. Talvez não valha nada um Deputado,

mas  é  uma  vergonha  para  a  Assembleia  Legislativa,  é  uma  vergonha  para  os

Deputados  o  modo  como esta  Casa  tem  sido  tratada.  Não  temos  prestígio,  em

nenhum momento somos prestigiados pelo Sr. Danilo de Castro ou pelo Governador.
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Fico  muito  triste  porque o  Danilo  é  meu amigo,  mas,  infelizmente,  o  Governador

Anastasia não está merecendo o apoio que esta Casa lhe tem dispensado, em razão

do tratamento dado a ela.

Não faço demagogia nem incentivo outros Deputados a tomarem a mesma decisão.

É  uma  decisão  pessoal,  de  completa  insatisfação  com  a  falta  de  respeito,

principalmente, e de prestígio a este parlamentar por parte do Sr. Secretário, meu

amigo Danilo de Castro, que é o todo-poderoso há 13 anos no governo de Minas.

Não é por ele ser o todo-poderoso - tenho 67 anos de idade e sou Deputado - que

vou me curvar ao seu poder. Quero deixar muito claro que sou da base do governo,

mas esses fatos que aconteceram hoje foram uma falta de respeito a este Deputado,

e não admito falta de respeito à minha pessoa. Alerto o nosso Governador Anastasia

de que ações como essa e tantas outras estão acontecendo em seu governo e vão

refletir na eleição do ano que vem.

Aproveito para parabenizar o Sr. André Merlo pela indicação. Tenho certeza de que

ele exercerá a função do seu cargo com total dedicação. Ele tem futuro político e

poderá sempre contar com meu apoio e o de meus familiares. Agradeço a todos a

atenção.  Desculpem-me  o  exagero,  mas  realmente  não  admito  o  jeito  como  o

governo  tem  tratado  a  Assembleia  Legislativa.  Poucos  Deputados  falam,  poucos

Deputados  se  curvam  ao  governo,  somos  da  base  do  governo,  mas  não  somos

capachos. O Secretário Danilo tem tratado esta Casa com total falta de respeito.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte)  - Quero primeiro cumprimentá-lo e

dizer que V. Exa. aborda um assunto dos mais importantes, nos últimos anos, nesta

Casa. Nos bastidores, tenho cansado de dizer a vários Deputados que o governo não

dispensa  o  respeito  adequado  a  esta  Casa.  Quando  V.  Exa.  fala  do  Governador

Anastasia, é unânime entre todos nós, até os da Oposição, o respeito que temos por

ele. Deixo claro, Deputado Jayro Lessa, o respeito que tenho pelo Prof. Anastasia,

não somente verbalizando-o agora como também registrando-o por escrito, como fiz,

através do último “e-mail” que encaminhei a ele, com cópia para o Vice-Governador e

para o Sr. Danilo de Castro.

O que V. Exa. traz é apenas um fato que vem acontecendo há muito tempo nesta

Casa.  Noventa  e  nove  por  cento  dos  Deputados  da  base  de  governo  não  têm
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coragem de fazer o que V. Exa. fez. E está de parabéns pela firmeza e transparência,

acima de tudo mostrando que é um homem honrado, de caráter, que não precisa se

curvar,  como  um  Deputado  que  é  apenas  mero  pedinte  do  governo.  O  governo

precisa entender que não há como governar sozinho, que ele precisa de Deputados

aqui,  neste Plenário,  para aprovar  matérias  todos os dias.  Infelizmente,  a maioria

absoluta dos Deputados da base prefere sofrer calada e sequer  tem coragem de

fazer o que V. Exa. fez.

Para que V. Exa. tenha noção do que está falando, a pessoa que o senhor citou, o

Secretário Danilo de Castro, é quem não permitiu que este Deputado do PDT tivesse

assento na Comissão de Segurança Pública. O Sr. Danilo de Castro proibiu que o

Deputado Sargento Rodrigues fosse membro da Comissão de Segurança Pública.

Aí  o  Deputado  Bonifácio  Mourão,  Líder  do  Governo;  o  Deputado  Lafayette  de

Andrada, Líder do Bloco; o Deputado Gustavo Valadares e demais Líderes da base

do governo fizeram, durante as reuniões, com a participação do Líder do meu partido,

Deputado Carlos Pimenta, e dos Líderes da Oposição, uma articulação para que este

Deputado  sequer  fosse  membro  da  Comissão.  Sabe  qual  era  o  compromisso,

Deputado Jayro? Que este Deputado esperasse o Deputado João Leite presidir  a

Comissão de Segurança Pública por dois biênios para que houvesse o revezamento.

Mas  pasmem,  senhores,  disseram:  “O  Deputado  Sargento  Rodrigues  não  pode

participar  dessa  Comissão  porque  ele  cria  muito  problema  na  Comissão  de

Segurança  Pública.  É  um  Deputado  muito  independente  e  cobrará  demais  do

governo”.

Deputado  Jayro  Lessa,  quero  dizer-lhe  que  hoje  só  ocupo  a  posição  de  Vice-

Presidente da Comissão de Segurança Pública graças ao PT e à Deputada Maria

Tereza  Lara,  que  presenciou  aquela  situação.  Levei-lhe  meu  pleito  e  lhe  disse:

“Deputada, gostaria de permutar o cargo com V.  Exa.  Será que poderia ocupar a

Vice-Presidência da Comissão de Segurança Pública?” De forma muito gentil e com

altivez, ela disse: “Deputado, V. Exa. não pode, em hipótese alguma, deixar de fazer

parte da Comissão de Segurança Pública, por sua trajetória e experiência não só na

atividade policial,  mas na atividade acadêmica.  V.  Exa.  precisa estar  lá.  Portanto,

cedo-lhe a minha vaga de Vice-Presidente”. Agora, se dependesse do Sr. Danilo de
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Castro, eu sequer seria membro dessa Comissão.

Deputado Jayro, quero dizer-lhe que V. Exa. está de parabéns, que não precisa se

curvar, pois tem um mandato independente. Os eleitores que votaram em V. Exa., em

mim e nos demais  Deputados  esperam que esta  Casa tenha um comportamento

dessa  natureza,  sério  e  transparente,  não  se  curvando  a  medidas  tomadas  no

gabinete do Secretário Danilo de Castro. Mais uma vez, quero dizer que V. Exa. tem e

terá sempre deste Deputado muito respeito e admiração, principalmente porque teve

coragem de chegar aqui e mostrar que é um Deputado independente. Parabéns.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Jayro Lessa, em meu nome,

venho  solidarizar-me  sinceramente  com  V.  Exa.  Não  há  nenhuma  palavra  de

demagogia  e,  como membro da Oposição,  não  quero  aproveitar  desse fato  para

outros  fins.  Quero dizer  a V.  Exa.  que tem minha solidariedade porque,  há  muito

tempo, venho constatando que a forma como o governo tem tratado o Parlamento é

equivocada.  E  esse  tratamento  era  dispensado  não  apenas  à  Oposição.  Como

conversei com V. Exa. e com vários Deputados, no meu entendimento o governo trata

o  Parlamento  de  maneira  desrespeitosa.  Repito:  não apenas  a  Oposição,  mas  o

Parlamento.

Recentemente  ouvimos  articulações  da  base  do  governo  tentando  modificar  o

Regimento  Interno desta  Casa.  Alertei  vários  Deputados  sobre  o  fato  de  que  as

mudanças que circulavam por aí eram para tirar o poder dos Deputados de fazer um

debate mais  franco e  mais  sincero por  meio de projetos  de  leis  e de  ideias  que

facilitariam o papel do governo para que, sozinho, aprovasse o que bem quisesse na

Casa, sem resistência. Quando digo sem resistência, quero dizer sem debates, sem

diálogos  e  sem  o  contraditório.  Esse  trator  tornou-se  tão  grande  na  Assembleia

Legislativa que esmaga não apenas os Deputados da Oposição. Agora o governo

também não precisa mais dos Deputados da Situação. A base fica tão grande que o

governo despreza o conjunto do Parlamento.

Quando V. Exa. aponta esse fato - e não vou entrar especificamente nele porque o

desconheço  -,  não  posso  deixar  de  apoiar  a  medida  proposta  por  V.  Exa.  Não

podemos instalar uma CPI e fazer uma investigação. Toda vez que há uma crítica,

somos praticamente massacrados pela base do governo, pelo que é chamado tropa



67
____________________________________________________________________________

de choque.

Termino  dizendo  que  hoje  não  temos  espaço  nas  comissões  da  Assembleia

Legislativa para fazer o debate que queremos, pois o governo dominou todas elas,

impondo uma maioria e encurtando o debate. Parabenizo e desejo a V. Exa. que seu

exemplo sirva a todos os Deputados, para que valorizem o Parlamento, até para que

exerçamos a nossa função com dignidade.

O Deputado Hélio  Gomes (em aparte)*  -  Deputado Jayro,  quero  reiterar  o meu

apoio a sua posição frente ao ocorrido. Como sou um Deputado novo nesta Casa,

não vejo muita diferença em ser da base ou não. Até hoje nenhum pedido meu foi

atendido pela Secretaria. Tudo que solicitei ficou por isso mesmo. Aliás, parei de fazer

pedidos. Não pedirei mais nada. Enquanto não atender um, não farei outro pedido.

Então essa é a situação.

E com relação ao fato ocorrido em Governador Valadares, acho que houve uma

falta de consideração com os Deputados da região, principalmente comigo e com os

Deputados  Jayro  Lessa  e  José  Henrique,  que  deveríamos  ter  sido  pelo  menos

comunicados, o que não aconteceu. Estou aqui para lhe dizer que apoio sua posição

e  sinto  que  estamos  sendo  desprestigiados  pelo  governo.  Não  tenho  nenhum

propósito de ficar interrompendo votação do governo nem de votar contra, porque

meu primeiro objetivo é que seja atendida a cidade. Então, não vou nunca ser contra

alguma coisa que possa trazer benefício para a cidade. Isso falo sempre e mantenho,

mas acho que deve haver  respeito,  devem conversar  com os  Deputados,  porque

votamos e aprovamos todos os projetos que o governo manda para a Casa. É essa a

minha posição.

O Deputado João Leite (em aparte)  - Obrigado. O Deputado sabe do carinho e

respeito que temos por V. Exa. nesta Casa, que representa uma parte importante da

base do governo na Assembleia Legislativa. Como disse a V. Exa. fora do microfone,

nós  todos  que  apoiamos  o  governo  somos  solidários  ao  Deputado  Jayro  Lessa,

queremos ajudá-lo nisso. Mas é importante lembrar que nesta hora se apresentam

aqueles aproveitadores. Depois de cinco mandatos nesta Casa, consigo comparar.

Tivemos  um  governo  anterior  ao  nosso  que  não  tinha  Deputado  Estadual  como

Secretário. Houve um que rapidamente foi trocado por um General.
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Mas há outra coisa importante ao falar do Parlamento. O nosso governo vem todo

ano discutir a revisão do PPAG, o Orçamento nesta Casa; eu, quando Secretário de

Estado,  vim;  temos  vários  colegas Secretários  no  governo estadual.  É  importante

lembrar que no governo que antecedeu, governo que nós apoiamos, veio um ofício do

Governador determinando quem seria o Presidente da Assembleia, determinando que

o PSDB não poderia ter assento à Mesa. Vamos comparar. Eu defendo o Governador

Anastasia, o Senador Aécio Neves, o Secretário Danilo de Castro.

O Deputado Jayro Lessa - Eu também.

O Deputado João Leite (em aparte)  -  É um governo que respeita a Assembleia

Legislativa  e  que  respeita  V.  Exa.  E nós  estamos  juntos  com V.  Exa.,  solidários,

vamos lutar  para que seus pleitos sejam atendidos. Mas não podemos misturar a

questão com os governos passados, que determinavam o que a Assembleia tinha que

fazer. Essa é a verdade, Deputado Jayro Lessa. V. Exa. tem o nosso apoio, é o nosso

companheiro, está conosco porque acredita no nosso governo - governo que teve

mais de 90% de aprovação. Estamos reelegendo o governador por causa da nossa

presença juntos neste Parlamento.

O Deputado Jayro Lessa - Estou reclamando não é do governo lá fora, mas do

governo com esta Casa, do Secretário, meu amigo...

Mas o Secretário Danilo não pode fazer comigo o que ele fez. O Mourão não pode

fazer  comigo o que fez. O André é meu amigo, terá meu apoio. Agradeço a esta

Casa. Obrigado, João.

* - Sem revisão do orador.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dilzon  Melo)  -  Com  a  palavra,  o  Deputado  Dinis

Pinheiro.

O  Deputado  Dinis  Pinheiro*  -  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  senhoras  e

senhores,  imprensa,  quero  manifestar  hoje,  em  nome  desta  Casa,  palavras  de

cumprimento,  de solidariedade e de irmandade para com Sua Santidade,  o Papa

Francisco, anunciado como sucessor de Pedro no trono do Vaticano, no último dia 13

de março, pela Igreja Católica Apostólica Romana. Sobretudo, quero reiterar nesta

hora suas primeiras  palavras,  ao assumir  a sua missão pastoral  e evangélica  no

mundo:  "Uma  Igreja  pobre  para  os  pobres".  Parece-nos  que  esse  sentimento,
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manifestado pelo Papa Francisco e compartilhado por esta Casa, está se tornando

um  pensamento  universal.  Esta  Assembleia,  como todos  sabemos,  elegeu,  nesta

atual  gestão,  como foi  lema de nosso mandato  anterior  e  orientou  nossas ações

prioritárias, o mesmo sentimento, o de que todas as nossas forças, resultantes de

nosso trabalho legislativo,  estejam a serviço dos excluídos,  dos mais  frágeis,  dos

desvalidos,  com o propósito de construir  uma sociedade mais  irmã.  Esse mesmo

pensamento,  com igual  sentimento,  permeou as  palavras do  Papa Francisco,  em

todas as suas manifestação até agora, ao declarar: "Francisco de Assis é para mim o

homem da pobreza, o homem da paz, o homem que ama e toma conta de toda a

criação, o homem pobre. E eu quero uma igreja pobre para os pobres".

Deputada Maria Tereza Lara, é tempo, pois, de passarmos das palavras à ação. De

fato, todo o drama da sociedade brasileira e da sociedade mundial como um todo

reside nas extremas desigualdades de riqueza e de renda, de oportunidades e de

chances na vida. Esse é o drama do mundo, o drama do Brasil, o drama de todos

nós. E uma pergunta permanente, questionadora e imperativa, persiste: o que fazer e

como  fazer  para  construir  uma  sociedade  mais  justa,  mais  igualitária  e  menos

desumana? A resposta, como sabemos, é uma só: a de pensarmos e sentirmos que

todos os filhos de Deus, todos os nossos irmãos, pertencem a uma mesma e grande

família humana, com o mesmo DNA de sua origem divina, numa mesma irmandade,

quer sejam cristãos, judeus, budistas, islâmicos, e assim por diante. Por que, então,

continuarmos a conviver com tão extremas diferenças de fé e de credos, de filosofias

e apostolados, com suas desigualdades humanas e sociais, que criam um mundo de

violência e de conflitos, de tão gritantes contrastes? As palavras do Papa Francisco,

como sabemos, não são retóricas, simplesmente. Em sua vida, nas vilas, misérias e

subúrbios  de  Buenos  Aires,  nas  favelas  do  nosso  vizinho  do  Prata,  estão  suas

pegadas de homem simples, da opção do servir ao próximo e com ele conviver, até

mesmo em seus deslocamentos,  ao fazer  uso do transporte coletivo, de ônibus e

metrô.

Deputado Rômulo Viegas, o que mais queremos dizer é simplesmente isso: parece

sobressair  no mundo, por várias e visíveis  razões, uma nova etapa da civilização

humana,  etapa em  que haveremos  de compreender,  de  uma vez  por  todas,  que
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nenhuma civilização poderá prosperar e conquistar os mais elevados objetivos que a

humanidade  precisa  alcançar  com  as  diferenças  sociais  e  humanas  do  tempo

presente e de todas as épocas passadas.

Deputados Glaycon e Hélio, é chegado o tempo da confraternidade universal, de

aproximação  da  grande  família  humana  em  seus  direitos,  em  seus  deveres  e,

sobretudo, em sua relação mais igualitária e justa.

Nobres colegas Deputados, senhoras e senhores, querido Deputado Dalmo Ribeiro,

apesar  de  todos  os  pesares,  do  poder  frio  e  aparentemente  onipotente  de  um

capitalismo financeiro que estrangula o mundo no cassino da especulação planetária,

haveremos de resistir  e resgatar a esperança de um mundo melhor a que toda a

humanidade tem direito, sem discriminação de crenças, raças e religião.

Deputado Rogério Correia, daqui e dali, do Vaticano às organizações sociais, cada

vez mais protagonistas da história, essas vozes da mudança se elevam, gritam já,

que um outro mundo é possível na evolução, que agora precisa ser consciente, da

fraternidade universal.

São  esses  pensamentos  e  esses  sentimentos  que,  modesta  mas  firmemente,

norteiam  nossa ação  política  e  determinam  as  diretrizes  do  Poder  Legislativo  de

Minas  Gerais.  É  esta  mensagem,  Presidente  Dilzon  Melo,  que  estamos

encaminhando, em nome do bom, nobre e generoso povo mineiro, como pequena e

modesta força solidária a Sua Santidade, o Papa Francisco, neste momento e nesta

hora  de  grandes  transformações  na  sociedade  humana,  hora  histórica  que  força

alguma poderá deter.

Caros  colegas,  querido  amigo  Deputado  João  Leite,  renovemos  nossas

esperanças.  Que possamos nesta  Páscoa reafirmar  nossos compromissos de um

trabalho voltado para o bem, pelo bem. Recordamos hoje a célebre oração de São

Francisco,  com  suas  licões  de  ontem,  de  hoje,  de  sempre:  “Senhor,  fazei-me

instrumento de Vossa paz.  Onde houver  ódio,  que eu leve  o amor.  Onde houver

ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde

houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde

houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a

alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure
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mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser

amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo

que se vive para a vida eterna.”

Sim,  senhoras  e  senhores,  nobres  colegas  Deputados,  Deputado  Marques,

renascendo  das  próprias  cinzas  de um  tempo milenar,  de  um longo passado  de

desigualdade e de injustiça, haveremos de absorver o sentimento maior, norteador de

nossa missão como cidadãos e homens públicos, como empregados dos mineiros:

servir, servir sempre ao próximo. E só assim, neste mundo de Deus - o sol de um

novo dia, irradiando a sua divina luz para todos, sem exceção de qualquer natureza -,

somente então, verdadeiramente, louvado será Deus, criador do universo e de todas

as leis, energias e forças que animam e sustentam a Sua excelsa criação.

Esta,  nobres colegas Deputados, é a singela mensagem que encaminhamos ao

Papa Francisco e ao Estado do Vaticano, expressando o sentimento majoritário do

povo mineiro.

O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  caríssimo

Presidente Dinis Pinheiro. Como é bom ouvir V. Exa. no alto dessa tribuna. O povo

mineiro foi brindado nessas primeiras horas com o brilhante artigo sobre a renovação

franciscana.  No prenúncio  da  Páscoa,  isso  nos  remete  a  uma profunda reflexão.

Quando  ouço  V.  Exa.  trazendo  pausadamente  a  boa-nova  e  a  mensagem  de

Francisco,  nosso Papa,  e  de São Francisco de Assis,  sem dúvida  alguma, neste

momento tão importante do Parlamento mineiro - que V. Exa. vem conduzindo com

sabedoria,  maestria,  humildade  e  muita  determinação  -,  sentimos  ânimo  para

continuar  na  luta  firme  pelos  desígnios  de  Deus,  particularmente  na  nossa  vida

parlamentar.

Quero parabenizar V. Exa. pelo artigo e pela fala, sem dúvida alguma movido pelo

sentimento de V. Exa., que é um homem bom, um exemplar chefe de família e um

político  correto.  Nós,  Deputados,  temos o  prazer  de tê-lo  como nosso Presidente

reeleito, reconduzido nesta Casa plural de tantos e tantos interesses difusos. V. Exa.,

no momento certo, com o seu espírito conciliador, também de maneira franciscana,

chega com a sua fala trazendo sempre a mensagem da boa-nova.

Parabenizo-o  por  esse  momento  importante  de  reflexão  e  ainda,  em  nome do
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PSDB, em meu nome, de minha família e dos meus servidores do gabinete, quero

desejar a V. Exa. e a todos os nossos Deputados e Deputadas, aos servidores e ao

nosso povo de Minas Gerais uma feliz Páscoa, ensejada nas lições extraordinárias de

São Francisco de Assis, reproduzidas neste momento por V. Exa. Que preguemos a

paz, o amor, o sentimento, pois somente assim poderemos ter uma vida voltada a

Deus e ao amor, como V. Exa, faz. Parabéns.

O  Deputado  Dinis  Pinheiro*  -  Obrigado,  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  pela

manifestação sempre luminosa.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte) - Deputado Dinis Pinheiro, Presidente

desta  Casa,  quero  cumprimentá-lo  pelo  pronunciamento  oportuno,  aqui

representando esta  Casa,  e  pela  iniciativa  de  mandar  essa mensagem  ao Papa.

Realmente estamos vivendo um momento muito rico não só na Igreja Católica, mas

também no mundo inteiro,  ao  vermos o Papa Francisco,  que foi  escolhido e tem

demonstrado - como V. Exa. disse muito bem -, em sua vida, o compromisso com o

pequeno, com o pobre e com o excluído. O Brasil, o governo federal, tem tido esse

compromisso  na  prática.  E  esta  Casa,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  sob  a  sua

Presidência  e  com  a  Mesa  e  os  parlamentares,  tem  feito  inúmeras  ações  para

realmente erradicar a miséria, a pobreza e a exclusão social.

Estava pensando aqui, Deputado Dinis Pinheiro, que o grande desafio de cada um

de nós, parlamentares desta Casa, é procurar, no dia a dia e em cada segundo da

nossa função de parlamentar na Assembleia Legislativa e no Estado de Minas Gerais,

ser coerente com essa proposta. Como já disse, a proposta desta Casa tem sido

coerente com a nossa maneira de comportar, e esse é o grande desafio que vivemos

no mundo de hoje. Que possamos continuar contribuindo para que o mundo seja -

como V. Exa. já bem disse também - mais igualitário, mais humano e mais fraterno.

Que realmente Deus possa dar-nos nesta Páscoa toda a força necessária para que

possamos perseguir esse objetivo. Mais uma vez, cumprimento V. Exa. por isso.

O  Deputado  Dinis  Pinheiro*  -  Obrigado,  Deputada  Maria  Tereza  Lara.  É  muito

gratificante saber que a Assembleia Legislativa, esta Casa do povo, conta com sua

devoção, com sua fé, com seu caráter e com essa sua vida pública honrada, digna e

limpa.  Sou  um  admirador  dessa  sua  trajetória  realmente  cintilante  e  que
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permanentemente inspira a todos nós. Parabéns, e fico muito grato pelo carinho e

pela atenção.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* - Sr.  Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

inicio  meu pronunciamento  parabenizando  o  Presidente  da  Casa,  Deputado Dinis

Pinheiro, por esse discurso que nos remete à reflexão da importância da Páscoa.

Daqui do Parlamento mineiro, quero desejar a todo o povo de Minas, em especial aos

meus conterrâneos de São João del-Rei, uma feliz Páscoa. Que possamos, cada vez

mais, nos dedicar aos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo.

O  Deputado  Gustavo  Valadares  (em  aparte)*  -  Gastarei  menos  do  que  os  60

segundos concedidos por V. Exa. O Deputado Jayro Lessa é meu colega e irmão, um

dos maiores amigos que fiz nesta Casa. Ele é uma grande figura, um homem de bem,

e está, junto comigo, em seu terceiro mandato. Queria responder-lhe dizendo que,

primeiro,  a nomeação a que ele se referiu hoje da tribuna desta Casa ainda não

ocorreu. Ela poderá ocorrer, mas ainda não ocorreu. Mais que isso, o governo é muito

mais  que uma simples nomeação.  O governo do Estado é apoiado aqui  por uma

ampla maioria de parlamentares, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, porque acreditamos

no que ele vem fazendo e no que fez ao longo dos últimos 10 anos na segurança

pública,  área  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  na  educação,  na  saúde,  na

assistência social, no esporte. O governo é muito mais que isso. Por esse motivo o

Deputado Jayro Lessa disse que é governo e continuará apoiando-o.

Apenas para reforçar: não houve a nomeação. Imaginem, senhoras e senhores, se

toda nomeação de Secretário do governo do Estado tiver de passar pelo crivo de

todos os parlamentares desta Casa. Houve um equívoco do Deputado Jayro Lessa, e

eu o procurei pessoalmente para dar-lhe essa resposta, mas ele não estava aqui no

momento, mas vou procurá-lo mais tarde.

Quero apenas dizer que essa nomeação ainda não ocorreu e que o governo é

muito mais que a nomeação de Secretário e de Subsecretário.

O Deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado, Deputado. Também vou na linha do

raciocínio  de  V.  Exa.  Aqui  do  Plenário,  cumprimento  o  Governador  Anastasia,  o
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Secretário Danilo de Castro e o Vice-Governador Alberto Pinto Coelho.

Quero alertar a todos que estão nos assistindo que, volta e meia, o PSDB sofre

críticas naturais de um processo democrático, mas compete a nós também fazermos

a defesa do partido. Voltando no tempo, sabemos da importância do PSDB para o

Brasil,  um partido que renegociou a dívida  externa,  que conseguiu acabar  com a

hiperinflação.  Muitos  jovens  que  estão  nos  vendo  hoje  não  vão  se  lembrar,  não

tinham conhecimento da hiperinflação neste país, um país que conseguiu criar  os

conceitos  da  estabilidade  monetária.  A  convite  do  ex-Presidente  Itamar  Franco,

Fernando Henrique foi o pai do Plano Real. A partir daí, o Brasil foi arado, preparado

para trazer o progresso à nossa população.

Então queremos aqui, de público, repudiar as críticas, que são veementes. Quando

elas  fazem  sentido,  nós  as  acatamos.  Por  exemplo,  é  interessante  ficarem

monitorando a vida do Senador Aécio Neves. Ele vai ao Rio de Janeiro assim como ia

Tancredo,  Juscelino.  Ele tem uma filha que mora e estuda lá,  a  Gabriela.  Agora,

ficarmos  monitorando as viagens  das  pessoas...  A mídia  fala  das  viagens  do ex-

Presidente  Lula  ao  exterior,  bancado  pelas  empreiteiras  nacionais.  Acho  isso  um

debate pequeno. Temos de realmente nos preocupar com a história, que demonstra

que o PSDB teve um papel fundamental neste país, arando a terra, preparando para

que os próximos governos apresentassem boas soluções. Tem apresentado algumas

boas soluções, mas, lamentavelmente, também tem deixado muito a desejar, como é

o caso da nossa infraestrutura, Deputado João Leite.

Lerei um artigo que achei muito importante e que diz o seguinte: “O Brasil precisa

solucionar  os  gargalos  de infraestrutura que atrasam o nosso desenvolvimento.  A

Presidente Dilma editou a Medida Provisória nº 595, que diz respeito à privatização

dos portos”. Talvez uma homenagem a nós, tucanos, no sentido de encontrar solução

para  o  grave problema do  péssimo escoamento  dos  nossos  portos.  Vejo  que  tal

medida provisória tem o objetivo claro de reduzir o custo Brasil, que é elevadíssimo.

Estudos apontam que há muito a ser feito para melhorar a nossa competitividade,

Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

A burocracia dos portos brasileiros parece não se preocupar com isso, pois, nos

principais portos do mundo, os órgãos da Fazenda, da saúde e da agricultura operam
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24 horas por dia. No Brasil, esses escritórios somente funcionam em dias úteis e em

horário comercial. Isto faz com que as cargas levem 11 dias para serem liberadas, o

que coloca o Brasil na 106ª posição, num “ranking” de 118 países. É de assustar. Os

chineses estão optando por comprar soja nos Estados Unidos, justamente para não

perderem tempo e dinheiro nos portos brasileiros. É uma pena!  Toda a admirável

produtividade  do  agronegócio  brasileiro,  fruto  de  muita  pesquisa  tecnológica,

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  que  é  da  Comissão  de  Agropecuária,  perde  a

vantagem  por  causa  dos  péssimos  serviços  dos  nossos  portos.  Portanto,  vamos

agora apostar que as coisas vão melhorar com a privatização dos portos.

Em 2010, Deputado João Leite, o Brasil investiu em transportes 0,36% do PIB, e a

China, 10,06%. O crescimento chinês foi de 8% ao ano, e o brasileiro, menor que 1%

ao  ano,  em  2012.  Registro  que,  se  a  burocracia  brasileira  nos  nossos  portos

funcionasse  24  horas  por  dia,  haveria,  sim,  um  impacto  gigantesco  na  nossa

produção. Teríamos um aumento de movimentação de cargas equivalente a quase

oito vezes o que o porto do Rio de Janeiro executa por ano. Portanto, é hora de muita

atitude para melhorar o escoamento da produção brasileira, e vamos torcer para que

isso ocorra o mais rápido possível.

O Deputado João Leite  (em aparte)  -  Quero parabenizar  o  meu irmão querido,

Deputado Rômulo Viegas, e falar da minha admiração por V. Exa., nosso professor

universitário, nosso professor de cálculo. Fico sempre prestando atenção, porque as

contas do professor e Deputado Rômulo Viegas são exatas. Um professor de cálculo

não  pode  errar.  Infelizmente,  Deputado  Rômulo  Viegas,  estamos  vendo  os

professores de cálculo do PT errarem. No Minha Casa, Minha Vida, os prédios estão

desabando. Precisaram derrubá-los, porque estão todos condenados. Essa não é a

área que eu domino,  mas imagino que construir  um prédio em cima de um lixão

extinto não poderia dar certo. Deve ser realmente um terreno muito móvel e que não

possibilita a construção, apesar das fundações. Mas eles não tiveram esse cuidado.

Imaginem  que  o  estádio  construído  para  os  Jogos  Pan-Americanos  de  2007,  o

Engenhão, está interditado. Gostam de falar do Mineirão. Ele está aí desde 1965 e

agora  passou  por  essa  reforma.  Está  firme.  O  Engenhão  que  o  PT  e  o  PMDB

construíram em 2007 está  caindo,  não  pode mais  haver  jogo de futebol  lá.  Está
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interditado. Os jogos vão voltar para São Januário, porque o Maracanã ainda não

está pronto.

Falta cálculo, falta gestão, falta investimento. Por isso, esse gargalo na logística. A

soja,  o  café  e  as  “commodities”  não  têm  como sair,  porque  o  PT  abandonou  o

planejamento, o cálculo e as estruturas. O Brasil sofre pela falta de estrutura. Quero

parabenizar V. Exa., que mostrou, nesta tarde, o que o nosso país está sofrendo. Há

menos  de  1%  de  investimento  em  transporte.  São  1,28%  de  investimento  na

educação e menos de 3% na saúde. Não pode dar certo. Isso é lamentável, porque

todos  nós  estamos  pagando  esse  preço.  Estou  preocupado  com  a  cobertura  do

Engenhão, um estádio tão novo e já caindo. Estou preocupado com o Minha Casa,

Minha Vida. Os prédios estão esfarinhando e caindo. As pessoas que aguardavam

essa promessa do PT estão vendo os prédios e os sonhos desabarem.

O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  (em  aparte)*  -  Quero  somente  parabenizá-lo,

Deputado  Rômulo  Viegas,  e  fazer  coro  com  as  palavras  de  V.  Exa.  quanto  às

dificuldades que nós, mineiros, temos encontrado junto ao governo federal. Refiro-me

à audiência conjunta da nossa Comissão de Indústria e Comércio, na qual V. Exa.

teve uma participação muito ativa. Refiro-me à audiência com a Abimaq. Aliás, hoje

vemos  grandes  celeiros  produtores,  inclusive  de  máquinas  agrícolas,  que  têm

encontrado enorme dificuldade no governo federal para exportar os produtos que aqui

são fabricados e têm permanecido por meses e meses nos portos, sem qualquer

determinação do governo federal.

Não obstante o pronunciamento de V. Exa., quero fazer um debate maior sobre a

falta de visão do governo federal para com Minas Gerais e principalmente para o que

Minas produz e exporta para os continentes. Parabéns pelo seu pronunciamento.

O  Deputado  Rômulo  Viegas*  -  Obrigado,  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva.  Na

condição de ex-Prefeito e defensor da bandeira municipalista, é importante dizer que

os  Governadores  e  Prefeitos  estiveram  em  Brasília,  Deputada  Liza  Prado,

apresentando reivindicações extremamente importantes para atender às demandas

dos  Estados  e  Municípios.  Sabemos  que  todos  os  Estados  da  Federação,  não

apenas Minas Gerais, têm dívida pública com a União. Vários Municípios brasileiros

também têm dívidas, mas ficar discutindo quem as fez ou deixou de fazê-las é uma
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retórica de que todos estamos cansados. Posso dizer, com muita tranquilidade: se

houve dolo ou erro, que os responsáveis sejam penalizados. Que a Justiça entre em

cena e verifique profundamente a situação, a fim de penalizar os responsáveis. Não

podemos continuar fugindo do tema para buscar, na retórica da história, culpados ou

não culpados. Precisamos rever essa situação, porque os Municípios e os Estados

estão precisando de recursos, cuja aplicação é fundamental para atender à demanda

da população.

Hoje todos sabemos, sobretudo quem nos assiste, que a maior concentração de

renda está no governo central,  que prefere continuar com a dívida dos Estados e

oferecer mais dinheiro a juros menores. Ou seja, até a presente data, a dívida alta

com juros altos é uma dívida intocável. Entretanto, existe um dinheiro disponibilizado

nos órgãos do governo federal, BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil,

a juros mais baixos, o que faz com que os Governadores e os Prefeitos das Capitais

busquem esse recurso, que às vezes é cantado em verso e prosa, como um grande

benefício, mas quem vai pagar a conta somos todos nós, porque é um empréstimo, e

não uma doação. Isso precisa ficar muito claro. Aprovamos neste Plenário vários e

vários empréstimos.

As pessoas dizem que o Estado está quebrado e que tem uma dívida enorme. Mas,

se o Estado está quebrado, que a Justiça entre em cena e penalize os culpados,

porque  não  podemos  continuar  na  retórica.  Lamentavelmente,  os  Prefeitos

apresentaram uma proposta ao governo federal, em Brasília, de elaboração de um

projeto  que  cria  uma  nova  fonte  de  financiamento  para  a  saúde.  Por  que  a

regulamentação da Emenda nº 29 obrigou Estados e Municípios a disponibilizarem

mais dinheiro para a saúde e não obrigou o governo federal?

Portanto, em outra oportunidade, gostaria de debater com mais calma os temas

apresentados,  uma verdadeira receita de bolo,  para  ver  se conseguimos atingir  a

sensibilidade do governo federal. Não adianta ficarmos aqui falando da vida pessoal

do  Senador  Aécio Neves ou que Minas está quebrada e endividada,  porque este

governo foi eleito para ajudar a resolver os problemas dos Estados e dos Municípios.

Rapidamente, para concluir, Sr. Presidente. A pergunta que faço, Deputado João

Leite,  é  a  seguinte:  o  governo federal  foi  eleito  não é  para  ajudar  os  Estados  e
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Municípios?

Então, vamos deixar essa retórica de que Minas está quebrada, de que a dívida é

isso e aquilo. Temos de andar pelo Estado e ver quantas coisas boas o governo Aécio

Neves fez, bem como o governo Anastasia; quantas coisas boas os nossos governos

fizeram por Minas Gerais, tanto é que foram reconduzidos várias vezes.

O que queremos do governo federal é mais atenção, é que reveja essa distribuição

de recursos para Estados e Municípios.

Encerro  desejando  feliz  Páscoa  a  todos  os  colegas  do  Parlamento,  aos

funcionários, a todos os que nos veem, em especial a minha terra querida de São

João del-Rei.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o Deputado Sargento

Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados, público que nos acompanha pela TV Assembleia...

Deputado  Rogério  Correia,  vou  lhe  conceder  aparte,  mas  vou  pedir

encarecidamente que o faça em apenas 1 minuto, pois tenho de ser aparteado por

outros parlamentares e porque, senão, vai interromper todo o meu raciocínio e toda a

minha fala, que é de extrema necessidade na tarde de hoje.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado, pedi a V. Exa. aparte apenas

porque é preciso rebater algumas questões postas aqui.

Fico impressionado como a base do governo tenta evitar  o debate sobre Minas

Gerais. Todas as vezes que há críticas a Minas eles escapolem para temas nacionais,

internacionais, mas jamais tratam do assunto específico. O fato é que até a base do

governo  está  insatisfeita.  Ela  está  como  o  governo,  desmilinguindo-se,

desmanchando-se.  Isso  foi  lembrado  aqui  pelos  Deputados  Jayro  Lessa  e  Hélio

Gomes. Tentam, por intermédio da tropa de choque, evitar - e aqui termino - que os

debates sobre os problemas de Minas sejam feitos. Vêm sempre com o já costumeiro

e direcionado ódio ao PT, que é aquele ódio das elites, e procuram transformar o

debate, em vez de debater o tema. Mas faço um alerta à base do governo, que o

Deputado Jayro Lessa já fez: quem com trator fere com trator será ferido. Cuidado, o
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Parlamento há de ser respeitado. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço a compreensão do Deputado Rogério

Correia.

Gostaria, Sr. Presidente, de iniciar, na tarde de hoje, nossa fala cuidando de um

assunto que está sendo tratado especialmente pelas redes sociais, pela internet, mais

precisamente, pelo Facebook.

Ocorreu  um  fato  envolvendo  um  Cabo  do  Batalhão  de  Trânsito,  e  houve

necessidade do emprego de força física na prisão de duas mulheres que resistiram a

uma ordem, legal antes de mais nada.

Aí, Sr. Presidente, é bom que falemos e deixemos bem claro o que é fato e o que é

versão. Quanto a esta, cada um dá a sua, mas, sobre os fatos narrados, entendemos

que contra estes não há argumentos. Chamo a atenção das Sras. Deputadas e dos

Srs. Deputados porque o assunto continua rendendo.

Há aqui uma matéria do jornal “Estado de Minas”. Gostaria que a TV desse um

“close”  nesta  imagem.  A matéria  do  “Estado  de  Minas”  diz:  “Policial  acusado  de

agredir mãe e filha em BH já responde a outro inquérito disciplinar. Nessa segunda-

feira,  a  Chefe  do  Comando  de  Policiamento  da  Capital,  Cel.  Cláudia  Araújo

Romualdo, visitou as vítimas para esclarecer o que aconteceu na estação do metrô”.

Ela foi acompanhada também pelo Assessor Institucional de Relações Públicas da

Polícia Militar, Ten.-Cel. Alberto Luiz.

O fato é que houve uma ocorrência policial, Deputado Gustavo Valadares. O Cabo

percebeu que um veículo adentrou o lugar  determinado para os ônibus. Ordenou,

então, que o veículo parasse. Foi fazer a abordagem de rotina. Pediu os documentos

do veículo, identidade e habilitação. Quando começou a conferir  a documentação,

percebeu que já havia um problema com a apresentação do documento. Vejam que o

Cabo estava lá cumprindo uma determinação do governo, que é fiscalizar e cobrar se

o cidadão pagou ou não pagou imposto. É bom que isso fique claro. O IPVA de 2009

estava atrasado.

Quando o Cabo anunciou que a documentação estava irregular e que, portanto, o

veículo  em princípio  -  em princípio,  repito  -  deveria  ser  apreendido,  teve  início  a

confusão.  A empresária  Mardelle  e  sua  filha  Caroline  estão  alegando  que  foram
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agredidas pelo Cabo, mas há outra versão para o caso. Vejam o que diz o boletim de

ocorrência, de que faço a leitura. (- Lê:)

“Por  volta  das  20  horas,  o  veículo  HHX-7506,  Celta  Life,  preto,  conduzido  por

Caroline, adentrou a rodoviária da estação José Cândido, no local exclusivo para os

ônibus.  O  militar,  Cabo  Divino,  que  estava  de  serviço  na  estação,  abordou  a

condutora  e  ordenou  a  esta  que  encostasse  o  veículo  e  posteriormente  lhe

entregasse os documentos de porte obrigatório. Ao verificar a condição do veículo,

constatou-se que o IPVA estava atrasado. Assim, o policial solicitou o reboque para a

remoção deste, momento em que a autora Mardelle entrou no veículo.

O  militar,  suspeitando  que  Mardelle  arrancaria  com  o  veículo,  ordenou  que  a

condutora Caroline, que estava fora do carro, lhe entregasse a chave deste. Como

ela se recusou, o policial foi até o veículo apreendido e retirou a chave da ignição.

Neste  momento,  Caroline  investiu  contra  o  militar  com  tapas  e  puxões,  tentando

retirar-lhe a chave. Mesmo advertida pelo militar, ela continuou as agressões, sendo

então imobilizada parcialmente por um dos braços e deitada no capô do veículo, onde

seria algemada. Todavia, durante a algemação, a segunda autora, Mardelle, que é

genitora de Caroline, desceu do veículo e agrediu o Cabo Divino com tapas no rosto e

puxões de cabelo, a fim de impossibilitar a execução do ato legal de prisão. Apesar

de  os  populares  tentarem contê-la,  Mardelle  chegou a  danificar  o  fardamento  do

militar, que se defendeu com uma das mãos, que segurava o radiotransmissor, HT, no

qual solicitava cobertura prioritária, enquanto continha a outra autora, que também

resistia, no capô do veículo. Durante a ação, a quina do HT que o militar segurava

atingiu a cabeça de Mardelle, causando um corte. Entretanto, não foi suficiente para

contê-la, tendo esta que ser segura pelos populares para não agredi-lo novamente.

Mardelle foi socorrida no Hospital João XXIII e atendida com a Ficha 204. Além deste

registro, foi realizado o boletim referente às providências de trânsito.”

Ou seja,  no  momento  em  que o Cabo cumpria  a  sua missão constitucional  de

fiscalizar  o  veículo,  ele  foi  agredido.  O  problema  é  que,  por  se  tratar  de  duas

mulheres, no imaginário das pessoas o policial é que foi truculento e não deveria ter

feito aquilo. Em compensação, ele tomou tapas no rosto, puxões de cabelo, unhadas,

mordidas no braço e até mesmo pontapés.
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Conversava agora mesmo com uma policial legislativa, nossa colega de trabalho,

que me disse que tomou conhecimento dos fatos e que,  realmente,  os  populares

tiveram que ajudar o Cabo. Mas aí, Deputado Cabo Júlio, entra em ação a tão falada

Cel.  Cláudia Romualdo, que gosta muito da mídia.  Ela gosta tanto da mídia, que,

quando alçada ao cargo de Comandante de Policiamento da Capital, em entrevista à

Rádio Itatiaia, quando lhe perguntaram se conhecia os problemas de Belo Horizonte,

já  que  iria  ser  a  sua  Comandante  de  Policiamento,  respondeu  que  conhecia  os

problemas por meio da imprensa - isso mostra sua capacidade e competência. Mas o

que  nos  deixa  pasmados  é  a  visita  que  ela  fez  para  compreender  melhor  as

denúncias das duas mulheres em desfavor do Cabo. O mais engraçado é que não vi

essa  Coronel  visitando  familiares  do  policial  que  foi  morto  por  bandidos  naquela

ocorrência no Bairro Castelo.

Não vi essa Coronel visitar familiar de policial que está defendendo a sociedade nas

ruas. Mas, para aparecer na mídia, é a mesma Coronel que conhecemos. Inclusive

chora, faz cara de choro, mostra que está chorando. Essa Coronel não engana a mim

e  ao  Deputado  Cabo  Júlio,  porque  conhecemos  essa  figura  há  muito  tempo  e

sabemos o quanto é boçal  e soberana para com seus subordinados.  Se ela quer

aparecer na mídia usando o Cabo, que estava cumprindo o seu dever, devo lembrar a

Coronel que ela está numa instância recursal. Nessa instância a sindicância será feita

por seu subordinado. Se opinarem por uma punição, o grau recursal será a pessoa

dela e já está maculado. Já não existem mais condições sequer de ela emitir a sua

posição como juiz no processo administrativo.

Portanto  é  de  uma infelicidade  enorme,  de  uma incompetência,  e  se  ela  quer

aparecer, há outros mecanismos para isso. Não é anunciando na Serra que fulano de

tal, Chefe do 2º Batalhão, já está preso. É muito fácil prender um subordinado, mas

trocar tiro com bandido na rua, buscar bandido à unha, não tenho conhecimento. E

essa moça, que posou para a revista “Veja BH”, vem se colocando como a grande

xerife de Belo Horizonte. Ela precisa ter um pouquinho mais de humildade, respeitar

mais o devido processo legal, os direitos constitucionais e pensar que, antes de visitar

a suposta vítima, ela deveria ter visitado os seus policiais, que estão morrendo no

confronto.



82
____________________________________________________________________________

O Deputado Cabo Júlio (em aparte)* - Deputado Sargento Rodrigues, só queria

dizer  que  ela  só  foi  visitar  o  Cb.  Divino  depois  que  eu e  V.  Exa.  começamos  a

protestar em defesa dele. E ela não disse algumas coisas. Primeiro, não disse que o

Cb. Divino tem dois tiros na barriga, que levou em serviço, por estar combatendo o

crime. Inclusive ele tem marcas.

Está aqui, em minhas mãos, uma ocorrência de 2/1/2010, cujo histórico lerei bem

rapidamente para V. Exa.: “Compareceu nesta Companhia de Polícia Militar a Sra.

Ana Paula,  relatando que,  no  seu local  de trabalho,  foi  agredida  e  ofendida  pela

patroa, a Sra. Mardelle” - essa, a suposta vítima. “Ainda segundo ela, no momento

em que atendia os hóspedes do hotel, a patroa dela, na frente de todos, a ofendeu de

ladra, gritando e a humilhando. Diante disso, constrangida, Ana Paula saiu para o

interior do hotel, onde foi seguida pela patroa, que insistentemente a chamava de

ladra,  além de colocar o dedo no rosto dela.  Não contente,  a patroa acabou por

agredi-la com tapas”.

Então essa senhora  que agrediu  o Cabo já tem um histórico  de agredir  outras

pessoas. Não é um fato isolado, e não podemos permitir que se subverta a ordem. O

policial está certo, essa senhora estava errada, com a documentação atrasada há

quatro  anos.  Ela  invadiu  um  local  onde  havia  uma  placa  proibitiva.  O  policial,

Deputado  Sargento  Rodrigues,  apitou  e  ela  não  parou.  Sabe  quem  é  que  fez  a

primeira  abordagem  a  essa  senhora?  Não  foi  o  Cb.  Divino,  foi  o  vigilante  da

rodoviária. Então, se querem subverter a ordem, responderei como respondi a essas

pessoas: aqueles que não gostam de polícia, mas a chamam a toda hora, na próxima

vez que chamem o Batman, e não a polícia, porque o Cabo está certo.

Nota zero para a Cel. Cláudia. Obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço o aparte de V. Exa., mas não poderia

deixar de citar aqui alguns preceitos constitucionais que a própria Coronel utilizou, no

seu grande interesse de aparecer, do ponto de vista midiático, de se projetar na mídia

e dizer que ela está atenta na defesa. Já vi, Deputado Cabo Júlio, um certo Secretário

de Defesa Social chamar policiais de bandidos e depois ter que se retratar, e isso

ocorreu recentemente.

Gostaria  que  a  Cel.  Cláudia  primeiro  respeitasse  o  art.  37  da  Constituição  da
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República, que diz o seguinte: os Poderes da União, dos Estados, dos Municípios

serão  regidos  por  princípios  de  legalidade,  impessoalidade,  publicidade,

transparência e eficiência. Portanto o primeiro princípio que o administrador tem que

obedecer - e não é um favor, mas obedecer - é o princípio da legalidade. Mas o inciso

LV do art. 5º da Constituição da República diz o seguinte: “aos litigantes, em processo

judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e

ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

A Coronel não poderia visitar a cidadã que se julgava vítima, porque ela precisa

decidir sobre esse mesmo processo administrativo. Aí pergunto: onde está a isenção

da Coronel? Cel. Cláudia, se quer realmente exercer a função de Comandante do

policiamento da Capital e prestar um bom serviço a Belo Horizonte, comece com um

pouco mais de humildade. Lembre-se de que a senhora só reduzirá a criminalidade

na Capital se o Cb. Divino estiver na rua - aliás, não só ele, mas também tantos

outros Soldados e Cabos Divinos que existem na Polícia Militar. É bom que a senhora

tenha um pouco mais  de humildade,  respeite  a  Constituição da República  e  não

venha se posicionar de um lado ou do outro antes de respeitar o que chamamos, no

direito, de devido processo legal, o amplo direito de defesa e o contraditório.

Indago  ao  Deputado  Dilzon  Melo  se  posso  continuar.  Certo.  O  Deputado  já

dispensou.

Finalizo dizendo que a Cel. Cláudia precisa ter um pouco mais de humildade para

conseguir realmente exercer bem sua missão. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Dilzon Melo) - Com a palavra, o Deputado Cabo Júlio.

O  Deputado  Cabo  Júlio*  -  Sr.  Presidente,  serei  rápido.  Quero  só  continuar

repercutindo  aquilo  que  foi  dito  pelo  Deputado  Sargento  Rodrigues,  que  é  uma

subversão  da  ordem.  O  Cabo  estava  certo,  pois  representava  o  Estado,  mas  a

senhora, errada, porque invadiu o local proibido e foi abordada pelo vigilante. Ela

agrediu  o  Cabo e  teve  de ser  contida  por  populares,  e  não pelo  próprio policial.

Quando disse que chamaria o reboque, o Cabo começou a ser agredido. Por isso ele

reagiu andando para trás.

Vejo  que  a  Cel.  Cláudia  Romualdo  Alves  prejulgou  o  militar  para  aparecer  na
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imprensa. Depois que eu e o Deputado Sargento Rodrigues começamos a debater,

ela  fez  essa visita  ao  Cabo.  Imagino-a  pedindo desculpas  para  a  senhora:  “Ora,

desculpe-me, porque o Cabo prendeu o seu veículo que estava, há quatro anos, com

o documento atrasado. Desculpe-me porque multou a senhora que invadiu a placa de

proibição. Desculpe-me por termos rebocado o seu veículo porque ele estava ilegal.

Desculpe-me porque a senhora foi presa por ter cometido o crime de desobediência e

de agressão ao policial. Desculpe-me pelo nosso militar ter cumprido a lei. Desculpe-

me pelo militar não ter sido omisso com a senhora, que descumpriu a lei”.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Quero fazer uma defesa, porque primeiro ela

não  suspendeu.  Além  disso,  também  defender  o  policial,  que  agiu  corretamente.

Creio  que o  Cabo estava fazendo sua diligência.  Ser  agredido  não é  postura  de

cidadã ou cidadão algum. No entanto quero defender  aqui  a Cel.  Cláudia.  Não é

porque é uma mulher que ocupa um espaço... Todos os dias, vejo V. Exa. e o outro

Sargento fazendo crítica à Coronel, que é competente - aliás, nessa ocorrência ela foi

pessoalmente  conversar.  Creio  que  ela  seja  muito  capacitada  e  ainda  não  abriu

processo administrativo. Ele pediu para sair de férias e disse que, quando voltasse,

desejava ficar, mas administrativamente.

O Deputado Cabo Júlio* - Deputada Liza Prado, V. Exa. está enganada e errada.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Por quê? Em defendê-la?

O Deputado Cabo Júlio* - Ele não entrou de férias. Aliás, era o último dia em que

entraria de férias, mas não saiu de férias em razão da ocorrência. Como Coronel, o

processo administrativo vai para as mãos dela. Não poderia ir aos jornais para dizer

que o Cabo estava errado porque ela antecipou...

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Foi o jornal que a procurou. Então não foi ela

quem foi procurar jornalista.

O Deputado Cabo Júlio* - Deputada, a discussão aqui não é de gênero.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Está me parecendo que é de gênero.

O Deputado Cabo Júlio* - A discussão aqui é de competência.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Está me incomodando ouvir, todos os dias,

críticas à Coronel, que é uma mulher competente.

- Cruzam-se apartes.
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O Deputado Cabo Júlio* - Ela não tem competência... Sr. Presidente,...

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Desculpe-me interrompê-lo.

O Deputado Cabo Júlio* - Ela não tem competência para fazer um prejulgamento,

porque vai para as mãos dela. Quando vai aos jornais e faz um prejulgamento, fica

impedida de opinar no final. É muito fácil querer aparecer para a sociedade, na beira

de uma cama de um jornal, com a desgraça alheia, ou seja, com a desgraça de um

Cabo que estava realizando o seu trabalho corretamente.

Ela não estava lá. Ela quis aparecer. Somos representantes de classe e não vamos

permitir isso. Quem quiser aparecer que coloque uma melancia na cabeça.

* - 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.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Gostaria de registrar com muita satisfação a presença da nossa

querida  Jô  Moraes,  exemplo  de  mulher  na  Câmara  Federal.  Ficamos  muito

orgulhosos, Jô, de sermos seus amigos e pelo trabalho que V. Exa. desempenha lá,

não apenas em favor da mulher,  mas também um brilhante trabalho em prol  das

causas de Minas. Seja sempre bem-vinda, porque V. Exa. está sempre em nossos

corações.

Questão de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo -  Sr.  Presidente, solicitei  anteriormente questão de

ordem. No entanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos. Portanto, peço

a V. Exa. que encerre a reunião. Na próxima semana, apresentaremos requerimento

em que solicitaremos a presença do Presidente da Cemig e dos representantes da

Abraço  e  do  Sindieletro,  em  audiência  pública,  a  fim  de  debatermos  o  que  foi
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publicado nos jornais, sobre alteração de balanço. Isso é gravíssimo. Queríamos uma

CPI, mas como, infelizmente, isso não é possível,  realizaremos audiência pública,

com a presença do Presidente da Cemig. Eu solicitei  encerramento, de plano, da

reunião, tendo em vista que não há Deputados para a continuação dos trabalhos.

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 da próxima terça-feira, dia 2 de abril, às 20 horas,

nos termos do edital de convocação, e para a ordinária na mesma data, às 14 horas,

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

2/4/2013.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/3/2013

Às 16h31min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio  Souza

Cruz,  Tiago Ulisses,  Juarez  Távora,  Bosco e  Lafayette  de  Andrada,  membros  da

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

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

Deputado Tiago Ulisses, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

informa  que  a  reunião  se  destina  a  discutir  e  votar  proposições  da  Comissão  e

comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Leonardo  Valério  França  Pinheiro,

Presidente da Câmara Municipal de Manga, publicado no “Diário do Legislativo” em

9/3/2013. Passa-se à 3ª Fase 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 dos Deputados Celinho do Sinttrocel (2) em que solicita

seja encaminhado ao Presidente da Cemig pedido de providências para a reabertura

das negociações com o Sindieletro e o Sindicato dos Eletricitários do Sul de Minas

Gerais com vistas a acordo coletivo de trabalho; e seja realizada audiência pública

para  debater  o  novo marco  regulatório  do  setor  mineral,  anunciado pelo  governo

federal; Duarte Bechir em que solicita seja realizada audiência pública conjunta com a

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização para debater as Resoluções nºs
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414/2010 e 480/2012, da Aneel, que determinam a transferência ao poder público

municipal  dos  ativos de  iluminação pública e estabelecem os procedimentos para

tanto; e Gilberto Abramo em que solicita seja realizada audiência pública para debater

a  construção,  em  Itatiaiuçu,  de  barragem  de rejeitos  de  mineração  da  MMX que

afetará o abastecimento de água potável em Itaúna. Neste momento, comparece à

reunião  o  Deputado  Carlos  Henrique,  que  assume  suas  funções  no  lugar  do

Deputado  Bosco,  seu  suplente.  Em  seguida,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja encaminhado ao Presidente da

Cemig pedido de providências para que seja dada especial atenção ao fornecimento

de energia em Jacutinga; e Célio Moreira em que solicita seja realizada audiência

pública em Inimutaba para debater a atividade de garimpo na região Central, com a

Emenda nº 1, do Deputado Sávio Souza Cruz, que substituiu o termo "Inimutaba" por

"Curvelo".  A Presidência  declara  a  prejudicialidade  do  requerimento  do  Deputado

Celinho do Sinttrocel em que solicita seja encaminhada aos Deputados Federais e

Senadores de Minas Gerais cópia de propostas de emenda à Medida Provisória nº

579/2012,  uma  vez  que  a  matéria  já  foi  apreciada  pelo  Congresso  Nacional;  e

comunica  a  retirada  de  tramitação,  solicitada  pelo  autor,  de  requerimento  do

Deputado Celinho do Sinttrocel em que pleiteava o encaminhamento de pedido de

informações  ao  Presidente  da  Cemig.  O  Presidente  recebe,  para  posterior

apreciação,  requerimento  do  Deputado  Bosco  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para conhecer e debater o projeto de exploração de potássio da

empresa  Verde  Fertilizantes,  a  ser  implantado  em  São  Gotardo.  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.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Lafayette de Andrada - Bosco - Jayro Lessa.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 13/3/2013

Às 14h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, João
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Vítor  Xavier,  Lafayette  de  Andrada  e  Ulysses  Gomes,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o Presidente,  Deputado Zé Maia,  declara

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

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

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

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência

publicada no “Diário do Legislativo”, nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios

dos Srs. Antônio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência Social e do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (2/3/2013),

e Paulo Roberto Messias Strack, Coordenador-Geral de Finanças da Embratur, e das

Sras.  Raquel  de  Andrade  Lima  Coelho,  Coordenadora-Geral  do  Programa  de

Pesquisa em Saúde do CNPq, e Simone Maria da Silva Salgado, Diretora de Gestão

Interna  substituta  da  Secretaria  Executiva  do  Ministério  do  Turismo (9/3/2013).  O

Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou

como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:  Mensagens  nºs  339  e  344/2012

(Lafayette  de  Andrada),  em  turno  único,  e  Projetos  de  Lei  nºs  880  e  1.018/2011

(Lafayette de Andrada), 3.258/2012 (Adalclever Lopes), 3.359/2012 (Jayro Lessa) e

3.270 e 3.652/2012 (Romel Anízio), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte da

Ordem  do  Dia,  que  compreende  a  discussão  e  a  votação  de  pareceres  sobre

proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs 1.915/2011 e

3.411/2012 são retirados de pauta por determinação do Presidente da Comissão por

não cumprirem pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são aprovados,

cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  pela  ratificação  dos  regimes  especiais  de

tributação encaminhados pelas Mensagens nºs 336, 340, 341 e 342/2012 (relator:

Deputado  João  Vítor  Xavier)  e  339  e  344/2012  (relator:  Deputado  Lafayette  de

Andrada), os quais concluem pela aprovação por meio de projeto de resolução; e são

aprovados os Pareceres, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.691/2011 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Lafayette

de Andrada) e 2.417/2011 na forma do Substitutivo nº 2, da Comissão de Segurança

Pública, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça

(relator: Deputado Ulysses Gomes), 2.862/2012 com a Emenda nº 1, da Comissão de
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Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Ulysses  Gomes,  em  virtude  de

redistribuição) e 3.084/2012 (relator Deputado João Vítor Xavier). O Deputado João

Vitor Xavier retira-se da reunião. Registra-se a presença dos Deputados Jayro Lessa

e Sebastião Costa. A seguir, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.692 e 3.693/2013 com a Emenda nº

1 (relator: Deputado Zé Maia). Os Pareceres dos Projetos de Lei nºs 1.859/2011 e

3.275/2012, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo

regimental pelo relator, Deputado Lafayette Andrade. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

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

dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação são aprovados os

Pareceres de  Redação Final  dos Projetos  de  Resolução nºs  3.600 e 3.601/2012.

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

votação de proposições da Comissão.  São recebidos requerimentos  do  Deputado

João Vítor Xavier (2) em que solicita seja realizada audiência pública para discutir a

parceria público-privada celebrada entre o governo de Minas Gerais e a empresa

Minas Arena Gestão de Instalações Esportivas S.A. para reforma e manutenção do

Estádio Governador Magalhães Pinto - Mineirão - e seja encaminhado ao Secretário

Extraordinário da Copa do Mundo pedido de cópia de todos os contratos e aditivos

celebrados  com  a  empresa  Minas  Arena  Gestão  de  Instalações  Esportivas  S.A.

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.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada - Romel Anízio - Célio Moreira.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/3/2013

Às 9h10min, 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.  Estão  presentes,  também,  os  Deputados  Duarte  Bechir,  Cabo  Júlio  e

Gustavo Corrêa. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo,
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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 obter esclarecimentos sobre suposto abuso de autoridade,

excesso de poder e violação de direitos humanos praticados pelo Ten.-Cel. PM Sérgio

Henrique Cardoso, Comandante do 31º BPM, contra o 3º-Sgt. PM Valdiney Damião

Rocha Dias, e discutir suposta violação de domicílio e invasão de privacidade, da qual

teria  sido  vítima  a  Sra.  Valdinéia  Lúcia  de  Miranda,  esposa  do  Cb.  PM  Robson

Nazareno Souza Onofre, da 1ª Cia. Independente de Cães da Polícia Militar. A seguir,

comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da Sra. Marta Maria do

Amaral Azevedo, Presidente da Funai, acusando o recebimento do relato da visita às

comunidades guarani-kaiowás e manifestando sua satisfação pelo destaque que esta

Assembleia Legislativa tem dado ao caso; e do Sr. Fernando José Nogueira Brito, do

Ministério do Trabalho e Emprego, acusando o recebimento das notas taquigráficas

da 37ª Reunião Ordinária desta Comissão e encaminhando cópia da nota informativa

contendo informações  sobre o  assunto  tratado na ocasião;  e  de  correspondência

publicada no “Diário do Legislativo” em 14/3/2013: ofícios da Sra. Maria Coeli Simões

Pires, Secretária de Estado de Governo de Minas Gerais; e dos Srs. Valdelei José de

Oliveira,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Monte  Carmelo;  Roberto  Brandão

Cavalcanti, Secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente;

Cylton Brandão da Mata, Chefe da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; Helber

Leite  Lopes,  Assessor  Parlamentar  do  Deputado  Federal  Aelton  Freitas;  Bernado

Santana  de  Vasconcelos,  Deputado  Federal  do  PR,  e  Júlio  Delgado,  Deputado

Federal do PSB. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para

ouvir a Sra. Valdinéia Lúcia de Miranda, o Ten.-Cel. PM Sérgio Henrique Cardoso,

Comandante  do  31º  Batalhão  de  Polícia  Militar;  o  Cap.  PM  Cássio  Antônio  dos

Santos,  da  Companhia  Independente  de  Policiamento  com  Cães  -  Comando  de

Policiamento  Especializado;  o  1º-Ten.  PM  Cristiano  Ferreira  de  Oliveira,  do  31º

Batalhão de Polícia Militar; o 2º-Ten. PM Geumar Franzini, do 31º Batalhão de Polícia

Militar; o 3º-Sgt. PM Valdiney Damião Rocha Dias, do 31º Batalhão de Polícia Militar;

o Ten.-Cel. PM Peterson Rodrigo Brandão Silveira, representando a Corregedoria da
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PMMG;  o  Sr.  Geraldo  Flávio  Vasques,  Procurador-Geral  de  Justiça  Adjunto

Institucional;  o  Maj.  PM Ailton  Cirilo  da  Silva,  Vice-Presidente  da  Associação dos

Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar; e o Sr. Pedro Gustavo Gomes Andrade,

membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, os quais são convidados a

tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados Sargento

Rodrigues e Cabo Júlio, cada um por sua vez, autores dos requerimentos que deram

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

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

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),

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 4.327 e 4.328/2013. 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  (9)  em  que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretaria  de

Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República  pedido  de  providências  para  a

aprovação do Projeto de Lei nº 2.442/2011, em trâmite na Câmara dos Deputados, e

a implementação do Sistema Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, do Comitê

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura e do Mecanismo Nacional de Prevenção

e Combate à Tortura; 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; 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;  seja  encaminhado  à  Advocacia-Geral  do  Estado  pedido  de

informações  sobre  a  existência  de  estudos  técnicos  e  ações  específicas  para  a

implementação  do  Fundo  Estadual  de  Promoção  dos  Direitos  Humanos;  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  pedido  de

informações sobre a intenção de implementação do Fundo Estadual de Promoção

dos Direitos Humanos; seja encaminhado ao Governador do Estado de Minas Gerais

pedido de informações sobre a intenção de implementação do Fundo Estadual de
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Promoção dos Direitos Humanos e se há previsão de aporte financeiro e como este

será  efetivado;  seja  realizada audiência  pública  desta  Comissão  no Município  de

Carbonita para debater o direito à moradia e regularização fundiária; seja realizada

audiência pública desta Comissão para discutir o caso do jovem da comunidade Sikh

impedido  de fazer  vestibular  na  UFMG pelo  uso de turbante  característico  dessa

religião e debater a questão da tolerância religiosa como fator de garantia de direitos;

sejam  encaminhadas  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  e  à

Advocacia-Geral do Estado as notas taquigráficas da 3ª Reunião Extraordinária desta

Comissão; dos Deputados Durval Ângelo, Rômulo Viegas, Sebastião Costa e Duarte

Bechir em que solicitam seja realizada audiência pública desta Comissão para discutir

o caso do trote realizado por alunos veteranos da Faculdade de Direito da UFMG, em

15/3/2013,  quando  teria  havido  apologia  ao  preconceito  racial  e  ao  nazismo.

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.

Rômulo Viegas, Presidente - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

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

17ª LEGISLATURA, EM 20/3/2013

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Celinho do Sinttrocel e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Bosco

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

número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião

e,  em  virtude  da  aprovação de requerimento  do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel,

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

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

destina  a  apreciar  a  matéria  constante  na  pauta  e  comunica  o  recebimento  da

seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada

entre  parênteses:  ofícios  dos  Srs.  Marcos  Silva  Ramos,  Presidente  do  Conselho

Regional de Administração de Minas Gerais; Aloísio Alves, Procurador do Trabalho; e
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da  Sra.  Kênia  Flávia  Reis  dos  Santos,  técnico  administrativo  da  Procuradoria

Regional do Trabalho da 3ª região (14/3/2013); e carta do Sr. Rodolfo Fücher, Diretor

de Assuntos Corporativos da Microsoft (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. Após discussão e votação, são aprovados, em

turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os  Projetos  de  Lei  nºs  3.015,  3.639,  3.645,

3.648/2012 e 3.698/2013, que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a

votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  4.335/2013.  Submetidos  a  discussão  e

votação, cada um por sua vez, são aprovados 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.

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.

Rosângela Reis, Presidente - Bosco - Ana Maria Resende.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.289/2011

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 o Centro Feminino de Longa Permanência -  Lar  das

Velhinhas, 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  1.289/2011 pretende declarar  de  utilidade pública  o Centro

Feminino de Longa Permanência -  Lar  das Velhinhas,  com sede no Município de

Montes Claros, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como
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escopo amparar pessoas de idade avançada do sexo feminino.

Com esse propósito, a instituição acolhe as idosas, oferencendo-lhes, por meio de

assistência alimentar, proteção e atividades recreativas, uma existência digna.

O  envelhecimento  da  população  é  reflexo  do  aumento  da  expectativa  de  vida

proporcionado  pelos  avanços  no  campo  da  saúde  e  pela  redução  da  taxa  de

natalidade. Estima-se que, em 2020, o Brasil terá 30 milhões de pessoas, ou 13% de

sua  população,  com  mais  de  60  anos.  Esse  dado  mostra  a  necessidade  de

implementação  de  políticas  e  programas  adequados  para  essas  pessoas,  que

requerem  cuidados  específicos,  direcionados  às  peculiaridades  decorrentes  do

processo do envelhecimento, sem segregá-las da sociedade.

Tendo em vista o relevante trabalho humanitário desenvolvido pelo Centro Feminino

de Longa Permanência - Lar das Velhinhas, consideramos meritória a iniciativa de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.289/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2013.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 1.520/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Presbiteriana de Ação Social -

Apas -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.520/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente Presbiteriana de Ação Social - Apas -, com sede no Município de Belo
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Horizonte,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como

escopo a prestação de assistência social.

Com esse propósito, a instituição zela pela saúde física, mental e psicológica da

comunidade;  oferece  assistência  psicopedagógica  e  educacional;  atende  às

necessidades de complementação alimentar,  vestuário,  transporte e medicamentos

de pessoas necessitadas; realiza congressos e seminários; busca a formação e a

capacitação profissional de seus beneficiados, com vistas à sua inserção no mercado

de  trabalho;  fomenta  atividades  culturais,  esportivas,  recreativas,  de  lazer  e  de

esporte amador; orienta sobre a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento

sustentável.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Apas em favor das

pessoas menos favorecidas,  consideramos meritória  a iniciativa  de lhe outorgar  o

título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 1.520/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2013.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.693/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  do  Bairro  da

Cachoeira - ACBC -, com sede no Município de Pouso Alto.

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 2.693/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Comunitária do Bairro da Cachoeira - ACBC -, com sede no Município de Pouso Alto,



96
____________________________________________________________________________

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a defesa

dos direitos e interesses da comunidade em que atua.

Com esse propósito, a instituição incentiva o aumento da produtividade agrícola;

combate a fome e a pobreza; presta assistência social; zela pela saúde da família, da

maternidade, da infância e da velhice; luta pela melhoria das condições de vida da

comunidade rural do Bairro da Cachoeira.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação

Comunitária  do  Bairro  da  Cachoeira,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.693/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2013.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.098/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  o  Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde  das

Vertentes - Cisalv -, com sede no Município de Ressaquinha.

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 3.098/2012 pretende declarar de utilidade pública o Consórcio

Intermunicipal  de  Saúde  das  Vertentes  -  Cisalv  -,  com  sede  no  Município  de

Ressaquinha, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, constituído pelos

Municípios  daquela  região,  com  a  finalidade  de  representá-los  em  assuntos  de

interesse comum relacionados à saúde.
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Com esse propósito, a instituição planeja e executa medidas destinadas a promover

e acelerar o desenvolvimento social e econômico do território onde tem jurisdição;

presta assistência técnica e administrativa a seus consorciados; e busca a integração

dos  investimentos municipais,  estaduais  e  federais.  Além disso,  fomenta  estudos,

pesquisas e projetos voltados à solução de problemas na área da saúde.

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. 4º de seu estatuto.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  social  desenvolvido  pelo  Cisalv  para  a

efetivação da cidadania na região 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° 3.098/2012, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça

Sala das Comissões, 1º de abril de 2013.

Arlen Santiago, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.349/2012

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto Marília de Dirceu, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.349/2012 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Marília  de  Dirceu,  com sede  no Município  de  Belo  Horizonte,  pessoa jurídica  de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  o  desenvolvimento

econômico e social da comunidade em que atua.
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Com esse propósito, a instituição presta assistência social; promove a cultura e a

conservação do patrimônio histórico e artístico; luta pela educação e pela saúde de

forma universal e gratuita; incentiva o voluntariado; orienta sobre a preservação do

meio  ambiente  e  o  desenvolvimento  sustentável;  combate  a  pobreza;  fomenta  a

segurança  alimentar  e  nutricional;  e  divulga  valores  universais  como  ética,  paz,

cidadania, democracia e direitos humanos.

Tendo em vista o relevante trabalho social  desenvolvido pelo Instituto Marília  de

Dirceu em favor das pessoas em situação de vulnerabilidade, consideramos meritória

a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.349/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2013.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.644/2012

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 Fundação Futuro Brasil para a Criança e o

Adolescente - FFB -, com sede no Município de Santos Dumont.

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 3.644/2012 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Futuro Brasil  para a Criança e o Adolescente -  FFB -,  com sede no Município de

Santos Dumont, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

escopo apoiar crianças carentes e seus familiares.

Com  esse  propósito,  a  instituição  oferece  assistência  educacional;  realiza

atividades  recreativas,  educacionais,  esportivas  e  de  lazer;  faz  acompanhamento
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ambulatorial  pediátrico;  orienta sobre planejamento e  convívio  familiar;  promove a

prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e de drogas.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Fundação Futuro

Brasil  para a  Criança e o  Adolescente,  consideramos meritória  a iniciativa  de lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.644/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2013.

Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.701/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Arlen  Santiago,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo  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 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 3.701/2013 pretende 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, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a defesa

dos direitos e interesses daquela comunidade.

Com esse propósito, a instituição presta serviços de saúde, distribui medicamentos

e mantém ambulância para o transporte dos doentes mais graves; zela pela proteção

da  família,  da  maternidade,  da  infância  e  da  velhice;  combate  a  miséria,  com  a

distribuição de alimentos, roupas e material de higiene; orienta sobre a proteção do
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meio  ambiente;  promove a  cultura  e  o  esporte;  desenvolve  projetos  de  apoio  ao

pequeno  produtor  rural;  assiste  as  pessoas  com  deficiência,  providenciando

aparelhos  ortopédicos,  cadeiras  de  rodas  e  outros  aparelhos  de  necessidade;

combate o alcoolismo e a violência física e sexual.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  referida

Associação em favor das pessoas em situação de vulnerabilidade de Rio Pardo de

Minas, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.701/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2013.

Bosco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.729/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Educação, Esporte, Cultura, Lazer e

Integração Social - Aelis -, 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 3.729/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Educação,  Esporte,  Cultura,  Lazer  e  Integração Social  -  Aelis  -,  com sede no

Município  de  Coronel  Fabriciano,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins

lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a prestação de assistência

aos mais necessitados.

Com esse propósito, a instituição promove o enfrentamento da pobreza, visando à

garantia das mínimas condições para o atendimento da universalização dos direitos

sociais,  garantindo o amparo e a proteção à família,  à  maternidade, à infância,  à
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adolescência, à juventude e à velhice; fomenta a educação integrada de crianças e

jovens; realiza ações nas áreas de assistência social, educação, cultura, esporte e

saúde;  promove  a  política  de  segurança  alimentar  e  nutricional;  defende  a

preservação do patrimônio histórico, cultural e artístico e do meio ambiente; incentiva

programas de combate à drogas, ao trabalho infantil e à violência doméstica; difunde

valores universais como ética, paz, cidadania e democracia.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Aelis  em favor das

famílias em situação de vulnerabilidade e risco do Município 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° 3.729/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 27 de março de 2013.

Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.828/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública o Centro Infantil Nossa Senhora Menina, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/3/2013  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 3.828/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Centro Infantil Nossa Senhora Menina, 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.  27,  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.  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 3.828/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 26 de março de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 DE ABRIL DE 2013

ATAS

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 20/3/2013

Às 15h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes, Inácio Franco e Romel Anízio, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a

reunião e,  em virtude da aprovação de requerimento do  Deputado Inácio Franco,

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

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

destina a apreciar matérias constantes na pauta e a discutir e votar proposições da

Comissão. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.760/2013, em

turno único, para o qual designa o Deputado Inácio Franco 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. Após discussão e votação, são

aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei  nºs 3.650 e

3.651/2012, 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 Antônio Carlos Arantes em que solicita seja realizada

audiência pública da Comissão para debater o reassentamento de famílias que se

encontram  no  interior  da  Reserva  Biológica  da  Mata  Escura,  no  Município  de

Jequitinhonha;  e  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 de substituição da Normativa nº 57,

de 2011, por  norma específica para Minas Gerais  e coerente com a realidade da

produção  artesanal  do  Estado,  além  de  dar  continuidade  aos  esforços  para  a

proposição  de  lei  que  estabeleça  regras  claras  para  a  habilitação  sanitária  da

produção agroartesanal brasileira, distinguindo-a da produção e inspeção industrial a
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que está hoje submetida; Inácio Franco e Antônio Carlos Arantes em que solicitam

seja  realizada  visita  da  Comissão  ao  Ministério  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento com o objetivo de apresentar as demandas do setor agropecuário de

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, 27 de março de 2013.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Fabiano Tolentino.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/3/2013

Às 9h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rômulo Viegas,

Sebastião Costa e Sargento Rodrigues (substituindo o Deputado Rogério Correia, por

indicação da Liderança do PDT), membros da supracitada Comissão. Está presente

também  a  Deputada  Liza  Prado.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Rômulo Viegas, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião

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

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

constante  na  pauta  e  discutir  e  votar  proposição  da  Comissão,  e  comunica  o

recebimento  da  correspondência  do  Sr.  Ricardo  Hernane  Lacerda  Gonçalves  de

Oliveira,  Corregedor  Adjunto do  CRMMG, publicada no “Diário  do Legislativo”  em

21/3/2013.  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 rejeição, no 1º turno,

Projeto de Lei nº 795/2011 (relator: Deputado Rômulo Viegas). 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  4.407  e  4.424/2013.  Registra-se  a

presença do 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 os requerimentos dos
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Deputados Durval  Ângelo  (9)  em que solicita  sejam encaminhadas ao Advogado-

Geral do Estado, ao Comandante da 12ª Região de Polícia Militar, em Ipatinga, ao

Secretário de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária e ao Coordenador do

Centro de Apoio Operacional  das Promotorias  de Justiça de Conflitos  Agrários do

Ministério  Público  de  Minas  Gerais  as  notas  taquigráficas  da  4ª  Reunião

Extraordinária  desta  Comissão,  realizada  em  19/3/2013,  que  teve  por  finalidade

debater violações de direitos humanos na comunidade indígena pataxó, situada no

Parque Estadual Corrente, e os conflitos com os fazendeiros vizinhos, com pedido de

providências para apuração dos fatos registrados nessas notas; sejam encaminhadas

ao  Ouvidor  Agrário  Nacional  da  Comissão  Nacional  de  Combate  à  Violência  no

Campo,  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário,  ao  Procurador  Regional  da

República em Ipatinga, ao Presidente da Fundação Nacional do Índio, ao Presidente

da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, ao Presidente da Comissão Especial

de  Defesa  dos  Direitos  dos  Povos  Indígenas  do  Conselho  Federal  da  OAB,  ao

Presidente  dos  Advogados  Sem  Fronteiras,  ao  Bispo  da  Diocese  de  Governador

Valadares,  e  ao  Presidente  do  Conselho  Missionário  Indigenista  as  notas

taquigráficas da 4ª Reunião Extraordinária desta Comissão, realizada em 19/3/2013,

que  teve  por  finalidade  debater  violações  de  direitos  humanos  na  comunidade

indígena  pataxó,  situada  no  Parque  Estadual  Corrente,  e  os  conflitos  com  os

fazendeiros  vizinhos,  com  pedido  de  providências  para  apuração  dos  fatos

registrados nessas notas; seja encaminhado ao Superintendente Regional da Polícia

Federal  em  Minas  Gerais  o  trecho  das  notas  taquigráficas  da  4ª  Reunião

Extraordinária desta Comissão, realizada em 19/3/2013, no qual os índios pataxós da

aldeia geru-tucunã, localizada no Distrito  de Felicina, em Açucena,  denunciam ser

vítimas dos crimes de ameaça, lesão corporal e tentativa de homicídio, com pedido

de  providências  para  a  instauração  de  inquérito  policial  para  apuração  da

materialidade e da autoria dos delitos denunciados; seja encaminhado ao Secretário

da Secretaria Especial  de Saúde Indígena o trecho das notas taquigráficas da 4ª

Reunião  Extraordinária  desta  Comissão,  realizada  em  19/3/2013,  no  qual  índios

pataxós  da  aldeia  geru-tucunã,  localizada  no  Distrito  de  Felicina,  em  Açucena,

denunciam a precariedade dos serviços de saúde prestados nessa localidade, com
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pedido de providências para a instalação de um posto de saúde para atendimento da

comunidade  indígena  no  Distrito  de  Felicina,  em  Açucena;  seja  encaminhado  ao

Comandante-Geral da Polícia Militar pedido de providências para a instalação de um

posto  policial  no  Distrito  de  Felicina,  em  Açucena;  seja  encaminhado  ao

Superintendente  Regional  de  Educação  de  Governador  Valadares,  da  Secretaria

Estadual de Educação, o trecho das notas taquigráficas da 4ª Reunião Extraordinária

desta  Comissão,  realizada em  19/3/2013,  no  qual  índios  pataxós  da aldeia  geru-

tucunã,  localizada no Distrito  de  Felicina,  em  Açucena,  denunciam  que os  índios

matriculados na Escola  Estadual  Cristiano Machado estão  sofrendo discriminação

racial e sendo coagidos a não comparecer às aulas, com pedido de providências para

a  instauração  de  procedimento  administrativo  para  apuração  de  eventual

responsabilidade pelos fatos registrados nessas notas; seja encaminhado ao Diretor-

Geral do Instituto Estadual de Florestas - IEF - e ao Promotor de Justiça de Defesa do

Patrimônio Público da Comarca de Açucena o trecho das notas taquigráficas da 4ª

Reunião  Extraordinária  desta  Comissão,  realizada  em  19/3/2013,  no  qual  índios

pataxós  da  aldeia  geru-  tucunã,  localizada  no  Distrito  de  Felicina,  em  Açucena,

denunciam a ação de posseiros na área do Parque Estadual do Corrente, com pedido

de  providências  para  apuração  dos  fatos  registrados  nessas  notas;  sejam

encaminhadas à Prefeita Municipal de Açucena as notas taquigráficas da 4ª Reunião

Extraordinária desta Comissão, realizada em 19/3/2013, com pedido de providências

para  o  emprego  das  verbas  públicas  já  repassadas  aos  cofres  municipais  em

benefício dos índios pataxós da aldeia geru-tucunã, localizada no Distrito de Felicina;

seja encaminhado à Sra. Darcira de Souza Pereira, Prefeita Municipal de Açucena,

aos Srs. Gercino José da Silva Filho, Ouvidor Agrário Nacional - Comissão Nacional

de Combate à Violência no Campo - Ministério do Desenvolvimento Agrário, Wander

Borges, Secretário  de Estado Extraordinário de Regularização Fundiária e Diretor-

Geral do Iter-MG, Edmar Gomes Machado, Procurador da República em Ipatinga,

Thiago  Henrique  Siorott,  Coordenador  Regional  Substituto  da  Funai,  Bertholdino

Apolônio Teixeira Júnior, Diretor-Geral do IEF, Afonso Henrique de Miranda Teixeira,

Procurador  de  Justiça  e  Coordenador  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das

Promotorias de Justiça de Conflitos Agrários, e William dos Santos, Presidente da
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Comissão de Direitos Humanos da OAB/MG, convidados a participar da 4ª Reunião

Extraordinária desta Comissão, realizada em 19/3/2013, pedido de providências com

vistas a que formem grupo de trabalho, sob a coordenação do órgão de execução do

Ministério  Público  Federal,  para  que  se  busquem  soluções  para  os  problemas

enfrentados  pelos  índios  pataxós  da aldeia  geru-tucunã,  localizada  no  Distrito  de

Felicina, em Açucena; Sargento Rodrigues (6) em que solicita sejam encaminhadas

ao  Comandante-Geral  da  PMMG  as  notas  taquigráficas  da  3ª  Reunião  Ordinária

desta  Comissão,  realizada  em  20/3/2013,  que  teve  por  finalidade  obter

esclarecimentos  sobre  abuso  de  autoridade,  excesso  de  poder,  invasão  de

privacidade e violação de direitos no âmbito da PMMG, com pedido de providências

para  o  agendamento  de  reunião  desta  Comissão  com  o  Comandante-Geral  da

PMMG, para discutir os fatos e denúncias apresentados nessa reunião, com convite à

Sra. Nivia Mônica Silva, Coordenadora do CAO-DH do Ministério Público Estadual;

sejam encaminhadas ao Procurador-Geral de Justiça do Estado e ao Coordenador do

Centro de Apoio Operacional de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio Comunitário

do Ministério  Público  Estadual  -  CAO-DH -  as  notas  taquigráficas  da  3ª  Reunião

Ordinária  desta  Comissão,  realizada  em  20/3/2013,  que teve por  finalidade obter

esclarecimentos  sobre  abuso  de  autoridade,  excesso  de  poder,  invasão  de

privacidade e violação de direitos no âmbito da PMMG, com pedido de providências

para apuração dos fatos contidos nessas notas; seja encaminhada manifestação de

aplauso à Sra.  Valdineia Lúcia de Miranda,  esposa do Cb. PM Robson Nazareno

Souza Onofre, por ter ela resistido a abuso de autoridade e tentativa de violação de

domicílio praticada por ordem do superior  hierárquico do seu marido policial;  seja

encaminhado ao Comandante-Geral  da  Polícia Militar  de Minas Gerais  pedido de

providências com vistas à instauração de procedimento administrativo próprio a fim

de  apurar  as  denúncias  apresentadas  a  esta  Comissão  durante  a  3ª  Reunião

Ordinária do dia 20/3/2013, de abuso de autoridade, excesso de poder, invasão de

privacidade e outras formas de violação de direitos humanos no âmbito da PMMG,

em desfavor do 3º Sgt. Valdiney Damião Rocha Dias; seja realizada audiência pública

desta Comissão para discutir a retenção, por parte da Polícia Militar do Estado, de

arma particular do Sgt. PM Valdiney Damião Rocha Dias, lotado no 31º Batalhão da
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PMMG,  sendo  ouvido,  para  tanto,  o  oficial  responsável  pela  retenção,  a  fim  de

esclarecer qual a fundamentação legal para tal apreensão; seja realizada audiência

pública desta Comissão para obter esclarecimentos sobre denúncias de abuso de

autoridade, excesso de poder e grave violação dos direitos humanos que teriam sido

praticados  pelo  Diretor  Adjunto do Sistema Prisional  em Paracatu,  Sr.  Wenderson

Oliveira Lima. 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, 1º de abril de 2013.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.316/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados

- Apac - com sede no Município de Pouso Alegre.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.316/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - com sede no Município de Pouso

Alegre, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente,

que tem como escopo auxiliar os Poderes Judiciário e Executivo nas tarefas ligadas à

readaptação dos sentenciados e presidiários, além de atuar como parceira da Justiça

na execução da pena.

O  trabalho  desenvolvido  pela  instituição  visa  à  assistência  social,  à  promoção

humana, à promoção da saúde, à profissionalização, à educação, à recreação e à
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difusão  da  cultura  entre  os  detentos,  buscando  possibilitar  sua  recuperação  e

reinserção na sociedade, bem como à diminuição dos índices de criminalidade na

região onde atua.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Apac de Pouso Alegre,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.316/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Leonardo Moreira, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.576/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Projeto João de Barro, com sede no Município de Ouro

Branco.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 20/10/2011 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 2.576/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Projeto João de Barro, com sede no Município de Ouro Branco.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.
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Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 10, parágrafo

único, que as atividades de seus Diretores,  Conselheiros  e associados não serão

remuneradas;  e,  no  art.  31,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  com  registro  no  Conselho

Nacional  de  Assistência Social  e  que tenha,  preferencialmente,  o mesmo objetivo

social da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.576/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva - Luiz Henrique - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.768/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em tela tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Grupo de Estudos Astronômicos de João Monlevade -

Geamon -, com sede no Município de João Monlevade.

A matéria foi  publicada no “Diário do Legislativo” de 17/12/2011 e distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.768/2011 tem por finalidade declarar de utilidade pública o

Grupo  de  Estudos  Astronômicos  de  João  Monlevade  -  Geamon  -,  com  sede  no

Município de João Monlevade.

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



111
____________________________________________________________________________

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  13/12/2012)

determina, no art. 14, que as atividades de seus dirigentes não serão remuneradas; e,

no  art.  18,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado à Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 2.768/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Leonídio  Bouças  -

André Quintão - Luiz Henrique - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.757/2013

Comissão de Cultura

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Henrique, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Diamantinenses Ausentes - Colônia

Diamantina -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.757/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Diamantinenses Ausentes - Colônia Diamantina -, com sede no Município de Belo

Horizonte,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

beneficente, que tem como escopo a preservação dos valores culturais,  sociais  e

familiares de Diamantina.

Com esse propósito,  a  instituição congrega os  diamantinenses e  os  amigos  do

Município, fortalece os laços com a cidade e sua história, zela por sua preservação
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como  patrimônio  cultural  da  humanidade,  título  conferido  pela  Unesco,  promove

encontros  sociais,  culturais  e  festivos,  incentiva  as  manifestações  artísticas  dos

diamantinenses e divulga matérias de interesse da municipalidade.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação  dos

Diamantinenses  Ausentes  para  a  preservação  da  cultura  local,  consideramos

meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.757/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Elismar Prado, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.760/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Veredinha -

Aapiver -, com sede no Município de Veredinha.

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 3.760/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Apicultores  de  Veredinha  -  Aapiver  -,  com  sede  no  Município  de  Veredinha,

pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem

como escopo congregar  os  apicultores  na  defesa de seus interesses e direitos  e

fomentar a 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



113
____________________________________________________________________________

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  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Associação  dos

Apicultores de Veredinha em defesa da qualidade da produção apícola e da melhoria

das condições de vida dos apicultores locais, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.760/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Inácio Franco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.836/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei  em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Entre Amigos Futebol Clube, com sede no Município

de Sabará.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/3/2013  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 3.836/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Entre Amigos Futebol Clube, 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
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no § 1º do art. 63, que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a obras

assistenciais de caráter filantrópico; e, no art. 73, que seus dirigentes e conselheiros

não são remunerados.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.836/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Leonídio Bouças - André Quintão - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.837/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação Falcões de Minas Moto Clube, com sede no Município

de Pompéu.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/3/2013  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 3.837/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Falcões de Minas Moto Clube, com sede no Município de Pompéu.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou
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comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  16,  que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  parágrafo  único  do  art.  36,  que,  na  hipótese de sua dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  instituição  congênere  sediada  no  Município  de

Pompéu.

Embora não haja óbice à tramitação da proposição, apresentamos, ao final deste

parecer, a Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º, com a finalidade 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 3.837/2013 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 entidade Falcões de Minas Moto

Clube, com sede no Município de Pompéu.”.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Leonídio  Bouças  -

André Quintão - Luiz Henrique - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.839/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Santo Antônio de

Aricanduva, com sede no Município de Aricanduva.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/3/2013  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
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.839/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Santo Antônio de Aricanduva, com

sede no Município de Aricanduva.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  30,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem; e, no parágrafo único do art. 35, 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  outro  órgão

público.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.839/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - André Quintão, relator - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva - Luiz Henrique - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.849/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Antonio Lerin, o projeto de lei em epígrafe visa declarar de

utilidade pública a Associação do Núcleo de Reabilitação do Adolescente Dependente

Químico, com sede no Município de Uberaba.
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A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  14/3/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e

Outras Drogas.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.849/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação do Núcleo de Reabilitação do Adolescente Dependente Químico,  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 serão remuneradas; e,

no  art.  31,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a associações civis sem fins econômicos, de interesse público, que tenham

objeto social e finalidades similares aos da entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.849/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Duilio de Castro - Dalmo

Ribeiro Silva - Luiz Henrique - André Quintão.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.853/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei em tela visa declarar 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 matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  14/3/2013 e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.853/2013 tem por finalidade declarar 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.

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,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere legalmente constituída; e, no art. 68, que as atividades de seus Diretores e

Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros,

dividendos ou vantagens de qualquer espécie.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.853/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  André  Quintão,  relator  -  Leonídio  Bouças  -  Luiz
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Henrique - Duilio de Castro - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.870/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  João  Leite,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa  declarar  de

utilidade pública a Associação Pró-Vida Animal - Aprova -, com sede no Município de

Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  16/3/2013 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 3.870/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Pró-Vida Animal - Aprova -, 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,  com personalidade jurídica e

registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova  redação  ao  art.  1º  do  projeto,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao
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consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.870/2013 com a Emenda nº 1, redigida a seguir:

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Aliança Pró-Vida Animal - Aprova -,

com sede no Município de Belo Horizonte.”.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Luiz Henrique, relator - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva - André Quintão - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.873/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos dos Venâncios - Amav -,

com sede no Município de Gonçalves.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  16/3/2013 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 3.873/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Moradores e Amigos dos Venâncios - Amav -, com sede no Município

de Gonçalves.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  22,  que as

atividades de seus diretores e conselheiros não serão remuneradas; e, no parágrafo

único  do  inciso  II  do  art.  26,  que,  na  hipótese  de  sua  dissolução,  o  patrimônio

remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,  com  personalidade  jurídica

comprovada.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.873/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Leonídio Bouças - Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva - Dalmo Ribeiro Silva - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 377/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Célio  Moreira,  a proposição em epígrafe,  resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 652/2007, “determina a obrigatoriedade de o

Governo do Estado proporcionar tratamento especializado, educação e assistência

específicas a todas as pessoas portadoras de deficiência mental moderada a grave

ou autismo, independentemente da idade”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  25/2/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Fiscalização Financeira e Orçamentária e de

Saúde.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, II, “a”, combinado com o art.

188  do  Regimento  Interno,  analisar  a  matéria  quanto  aos  aspectos  de  sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação

Nos termos do art. 1º da proposta, fica assegurado à pessoa com deficiência mental

moderada a grave ou autismo o direito a atenção médica e psicossocial, tratamento

físico, mental e psicológico exigidos para o seu caso,  como também a educação,
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capacitação profissional, reabilitação e atendimento especializado que lhe permitam

desenvolver ao máximo suas aptidões e possibilidades.

A Comissão  de  Constituição e  Justiça,  na  legislatura  precedente,  manifestou-se

sobre  a  medida  proposta  e,  como  não  houve  alteração  no  sistema  jurídico  que

justifique  o  estudo  da  matéria  sob  um  novo  prisma,  mantivemos  o  mesmo

entendimento manifestado naquela ocasião.

“Nota-se que o referido dispositivo, o qual dá a tônica do projeto e expressa seu

propósito nuclear, ainda que de modo indireto nesse momento inicial, já prescreve

ações para os órgãos do Poder Executivo, de modo a impactar na sua organização

administrativa. Além disso, apenas reitera direitos que a ordem normativa cuida de

assegurar  e  que  podem  ser  promovidos  ou  implementados  por  meio  de  normas

administrativas, desde que existam recursos orçamentários para tais finalidades. É o

que se depreende da Constituição da República, no título referente à ordem social,

integrado por dispositivos que dizem ser a assistência social, a saúde e a educação

direitos  de  caráter  fundamental,  bem  como  da  legislação  federal  reguladora  do

Sistema Único de Saúde - SUS -, da Assistência Social e do sistema educacional

brasileiro (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional).

Particularmente no que tange à saúde, temática que muito intensamente permeia

toda a proposta, observa-se que todas as correspondentes ações públicas já estão

previamente traçadas nas normas operacionais do SUS, as quais são discutidas e

aprovadas pelas autoridades locais, regionais e nacionais, conjuntamente. Somente

se houver singularidade em determinado Estado ou Município é que se justifica a

edição  de  ato  normativo  para  criação de  ações  mais  específicas,  embasadas  no

princípio da predominância dos interesses, implícito, notadamente, nos arts. 1º, 18, 25

e 29 da Constituição da República.

Assim  ocorre  com  o  art.  2º  do  projeto  que,  além  de  não  apresentar  novidade

jurídica, ainda expressa comando que confere diretrizes de atuação para os órgãos

executivos  do  Estado.  Afinal,  diz  a  referida  norma  que  o  Estado  deverá  realizar

campanha de esclarecimento à população sobre a deficiência mental  moderada a

grave e o autismo, por meio da mídia e outros veículos de divulgação,  tais como

cartazes,  ‘folders’,  DVDs,  cartilhas,  palestras  e  fóruns,  informando  os  locais  de
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atendimento especializado a essas pessoas. Ações dessa ordem competem ao Poder

Executivo,  ao  qual  incumbe atender  o  interesse público  por  meio  de  medidas  de

concretização do sistema jurídico.

O mesmo se verifica no art. 3º, segundo o qual o Estado deverá manter em todas

as  unidades  educacionais  e  de  atenção  à  saúde  números  de  telefones  para

recebimento  de  denúncias  de  maus-tratos,  negligência,  mau  atendimento  ou  de

recusa de atendimento a deficiente mental moderado a grave ou autista na rede de

assistência e na rede de ensino, bem como para esclarecimento de dúvidas relativas

ao assunto.

Segue  o  art.  4º,  determinando  ao  Estado  constituir  equipes  multidisciplinares  e

interdisciplinares de  saúde,  por  meio da Secretaria  de  Estado da Educação,  para

realizar  os  diagnósticos  dos  alunos  com  deficiência,  condutas  típicas  ou  com

transtornos mentais associados, antes de sua inclusão no sistema escolar, visando

avaliar  se será adequado incluí-los  na rede regular  de ensino  ou em serviços de

educação especial.

Observa-se, mais uma vez, que a proposta legislativa está emitindo diretrizes de

atuação  para  os  órgãos  do  Poder  Executivo,  diretrizes  dispensáveis  pois  que  já

amparadas por normas constitucionais e legais.

Na forma do art. 5º, ficam as instituições de ensino regular obrigadas a possuir em

seus quadros funcionais psicopedagogos e pessoal especializados no atendimento às

pessoas  portadoras  de  necessidades  especiais  de  que  trata  esta  lei.  A pessoa

portadora de deficiência mental moderada a grave ou autismo que frequentar escola

regular terá os mesmos direitos e as mesmas prerrogativas daqueles que estudam

em escolas especiais. Neste caso específico, o projeto impõe aos agentes privados

obrigações  públicas  que  estão  a  cargo  do  Estado,  podendo,  em  situações  mais

extremas,  tornar  inviável  o  funcionamento  de  entidades  que,  não  obstante

constituídas com o capital privado, atuam como importantes parceiros do Estado e da

sociedade. Conforme estatuído no § 1º do art. 13 da Constituição Mineira, as medidas

administrativas  dos  poderes  públicos  estaduais  devem,  entre  outros,  guardar

harmonia com o princípio da razoabilidade. Não é razoável transferir tão pesado ônus

aos agentes privados que atuam no segmento educacional.  Ademais, dizer que o
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portador de deficiência mental moderada a grave ou autismo tem os mesmo direitos

de todas as demais pessoas que estão na escola, por um lado, é repetir o que já diz a

Constituição e, por outro, pode encerrar contradição nos termos da proposta. Afinal,

quanto a este aspecto último, o próprio projeto admite o discrímen na medida em que

exige  que  as  instituições  de  ensino  contratem  profissionais  especializados  no

atendimento de apenas uma parcela do seu alunado.

Com referência ao art.  6º,  fica o Estado obrigado a promover o treinamento e a

capacitação dos profissionais que atuam na rede de ensino público, a fim de que

possam  oferecer  atendimento  adequado  aos  portadores  de  deficiência  mental

moderada a grave ou autismo. O art. 7º, em linhas gerais, diz que é obrigação do

Estado  manter,  em  diversas  regiões  do  seu  território,  unidades  específicas  para

atendimento  integrado  de  saúde  às  pessoas  portadoras  de  deficiência  mental

moderada a grave ou autismo, seja por convênio, seja por meio de parcerias com a

iniciativa privada, dissociadas das unidades com finalidade de atender às pessoas

com  doença  mental.  O  art.  8º  impõe  ao  Governo  disponibilizar  tratamento

especializado e específico para pessoas portadoras de deficiência mental moderada

a  grave  ou  autismo,  independentemente  de  idade,  estabelecendo  a  relação  de

atividades  a  se  desenvolverem,  a  exemplo  da  realização  de  exames  e  testes

específicos para o diagnóstico precoce da deficiência mental moderada a grave ou

autismo,  nas  unidades  da  rede  hospitalar  e  ambulatorial  pública  estadual  e  nas

unidades privadas conveniadas com o Estado, como parte do procedimento técnico

de  atendimento  e  assistência,  a  fim  de  possibilitar  uma  intervenção  eficaz  na

adaptação e no ensino dessas pessoas portadoras de necessidades especiais.

Como se pode perceber, em todos esses dispositivos novamente se repetem os

vícios da proposta acima já apontados.

Do art.  9º  ao art.  13,  o projeto cuida da parte atinente à assistência social.  Os

mesmos  problemas  se  repetem.  Assim,  propõe-se  que  seja  criado  o  Cadastro

Estadual de Pessoas Portadoras de Autismo e outro Transtorno de Desenvolvimento -

Ceppa. Ademais, que se possibilite o transporte coletivo específico ou individual de

pessoas portadoras de deficiência mental moderada a grave ou autismo, com vistas

ao atendimento das suas necessidades de ensino ou assistência à saúde, por meio



125
____________________________________________________________________________

de transporte de massa ou ambulâncias específicas. Também se determina que as

entidades, governamentais ou não, de atendimento à pessoa portadora de deficiência

mental moderada a grave ou autismo, bem como de outros transtornos globais de

desenvolvimento,  para  efeito  de  convênio  ou  parcerias  devam  ser  regularmente

constituídas e apresentar objetivos estatutários e plano de trabalho compatíveis com

esta lei e com as finalidades da respectiva área de atuação e oferecer instalações

físicas  em  condições  adequadas  de  habitabilidade,  salubridade  e  segurança,  de

acordo com as normas previstas em lei.

Os arts. 12 e 13 fixam normas sobre celebração de convênio. Define-se, sobretudo,

a  obrigação  das  entidades  destinadas  ao  tratamento  em  tempo  integral  de

acolhimento  ou  de longa permanência  para  efeito  de  convênio  e  parceria  com o

Estado. A matéria atinente aos convênios já se encontra disciplinada no art. 116 da

Lei 8.666, de 1993, restando ao Executivo, conforme o tipo de convênio que se queira

celebrar,  estabelecer  as  suas  regras  de  execução.  Toda  a  parte  financeira  está

regulada na Lei nº 4.320, de 1964.

Seguem as disposições finais da proposta. Proíbe-se o estabelecimento de idade

para a concessão de qualquer tipo de benefício a que faz jus o deficiente mental

moderado a grave ou autista.  Ademais,  por  meio de regra que diz o que já está

determinado,  informa-se  que  os  recursos  necessários  para  a  consecução  das

obrigações  contidas  nesta  lei  deverão  ser  previstos  e  garantidos  em  dotações

específicas da Lei Orçamentária.

Em resumo, a proposta desafia o princípio da independência dos poderes, previsto

no  art.  2º  da  Constituição  da  República.  Incorre  em  vício  de  iniciativa,  à  luz  do

disposto na letra ‘e’ do inciso III  do art. 66 da Constituição do Estado, e cuida de

matéria de cunho essencialmente administrativo.

É  importante  que  o  Legislativo  respeite  o  espaço  de  atuação  e  de  iniciativa

reservados ao Poder Executivo. Se a este poder compete prover as necessidades

coletivas, por meio de ações concretas e segundo as disponibilidades financeiras do

Tesouro, quaisquer novas ações devem ser provocadas pelo Executivo no momento

em que este julgar conveniente. Caso contrário, a atuação administrativa do Estado

ficará  comprometida  tanto  do  ponto  de  vista  da  sua  eficiência  quanto  da  sua
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economicidade. É o Poder Executivo que arrecada os tributos que irão sustentar o

exercício  das  suas  atribuições.  Ninguém  melhor  do  que  ele  pode  avaliar  a

oportunidade de se desenvolverem novas atividades de atendimento  do  interesse

público. É justamente por isso que a ordem jurídica traça-lhe parâmetros de ação,

muitos deles expressos diretamente na Constituição e dotados de tessitura aberta, a

fim de que sejam amoldados às necessidades de atendimento público que surgem na

dinâmica da vida social.

Não se trata de amesquinhar o papel conferido ao Legislativo, mesmo porque a ele

compete estatuir esses parâmetros normativos mais abertos com base nos quais o

Executivo  exerce  suas missões.  Aliás,  especificamente  em relação ao projeto em

exame,  tais  parâmetros,  conforme  demonstrado,  já  se  encontram  previamente

definidos,  o  que  revela,  sob  outro  ângulo,  que  a  ausência  de  novidade  também

compromete a aprovação da matéria.”

Assim, diante dos argumentos expendidos, vislumbramos óbice de ordem jurídica à

tramitação da matéria nessa Comissão.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 377/2011.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Luiz  Henrique,  relator  -  André  Quintão  -  Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Gustavo Perrella - Leonídio Bouças.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.163/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira,  o projeto de lei  em epígrafe “dispõe

sobre a notificação, via correio, de expiração da Carteira Nacional de Habilitação dos

condutores  de  veículos  automotores  do  Estado  de  Minas  Gerais,  e  dá  outras

providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/7/2011, a proposição foi  distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.
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Em cumprimento ao disposto no art. 173, § 2°, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 2.985/2012, de autoria do Deputado Anselmo José

Domingos,  que “dispõe  sobre  a  notificação  de  expiração da  validade da  Carteira

Nacional de Habilitação dos condutores de veículos automotores”.

Cabe agora a esta Comissão emitir parecer sobre a juridicidade, constitucionalidade

e legalidade da matéria, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise tem por finalidade obrigar que o Departamento Estadual

de Trânsito do Estado de Minas Gerais - Detran-MG - envie notificação pelo correio

ao habilitado, com sessenta dias de antecedência, comunicando a data da expiração

da validade da sua Carteira Nacional de Habilitação - CNH.

Analisando o projeto, contudo, vislumbramos óbices de natureza constitucional e

legal  que impedem a sua tramitação nesta Casa Legislativa,  como passaremos a

expor.

Em primeiro lugar, a proposição cria obrigação a órgão do Poder Executivo, o que,

além  de  configurar  usurpação  da  competência  atribuída  a  este  Poder,  viola

frontalmente o princípio da Separação dos Poderes.

Segundo,  do  ponto  de  vista  jurídico-formal,  a  legislação  sobre  trânsito  é  de

competência  privativa  da  União,  nos  termos  do  art.  22,  XI,  da  Constituição  da

República. O Código Nacional de Trânsito - Lei Federal nº 9.503, de 1987 - conferiu

ao  Conselho  Nacional  de  Trânsito  -  Contran  -  atribuição  para  fixar  normas

complementares  ao  Código  e  às  diretrizes  da  Política  Nacional  de  Trânsito,  bem

como  para  normatizar  os  procedimentos  sobre  a  aprendizagem,  habilitação,

expedição de documentos de condutores e registro e licenciamento de veículos.

Tal  entendimento  vem  sendo  confirmado  por  decisões  reiteradas  do  Supremo

Tribunal Federal - STF:

“É  firme  a  jurisprudência  desta  Corte  no  sentido  de  reconhecer  a

inconstitucionalidade  formal  de  normas  estaduais  que  tratam  sobre  trânsito  e

transporte.  Confira-se,  por  exemplo:  ADI  2.328,  rel.  min.  Maurício  Corrêa,  DJ

17/3/2004;  ADI  3.049,  rel.  min.  Cezar  Peluso,  DJ  5/2/2004;  ADI  1.592,  rel.  min.
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Moreira Alves, DJ 3/2/2003; ADI 2.606, rel. min. Maurício Corrêa, DJ 7/2/2003; ADI

2.802,  rel.  Min.  Ellen  Gracie,  DJ  31/10/2003;  ADI  2.432,  rel.  Min.  Eros  Grau,  DJ

23.09.2005,  v.g.  Configurada,  portanto,  a  invasão  de  competência  da  União  para

legislar  sobre  trânsito  e  transporte,  estabelecida  no  art.  22,  XI,  da  Constituição

Federal. (ADI n° 3121/SP, julgamento em 17/3/2011)”.

“Obrigatoriedade de instalação de cinto de segurança em veículos de transporte

coletivo. Matéria relacionada a trânsito e transporte. Competência exclusiva da União

(CF,  art.  22,  XI).  3.  Inexistência de lei  complementar  para autorizar  os  Estados a

legislar  sobre  questão  específica,  nos  termos  do  art.  22,  parágrafo  único,  da

Constituição Federal. (ADI n° 874/BA, julgamento em 3/2/2011)”.

O  princípio  fundamental  a  orientar  o  legislador  constituinte  na  divisão  de

competências entre os entes federativos é o da predominância do interesse, segundo

o qual  competem à União as matérias  de predominante  interesse nacional  e aos

Estados  as  de  predominante  interesse  regional,  restando  aos  Municípios  as  de

predominante interesse local. O projeto em análise tem implicações em matéria de

trânsito  e  transporte  e,  como esses  são  temas  que interessam  a todo o  País,  é

necessária a uniformidade no seu tratamento.

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12,  de 2003,  esta Comissão

também  deve  se  manifestar  sobre  o  Projeto  de  Lei  n°  2.985/2012,  anexado  à

proposição, ao qual se aplica a fundamentação acima, bem como os impedimentos

de ordem constitucional e legal para a sua tramitação nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei no 2.163/2011.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Gustavo  Perrella,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Duilio de Castro - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.378/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Viegas, a proposição em análise “torna obrigatório
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que  hipermercados  e  supermercados  reservem  local  específico  para  a  venda  de

produtos orgânicos”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  em  9/9/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte e

de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete  preliminarmente  a  esta  Comissão  o  exame  dos  aspectos  de  sua

juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade,  nos  termos do disposto no  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  exame  pretende  obrigar  hipermercados  e  supermercados

estabelecidos no  Estado a  reservarem local  específico  para  a venda de produtos

orgânicos. Dispõe ainda que os referidos estabelecimentos terão o prazo de cento e

oitenta dias para se adaptarem à exigência e que a não observância desta sujeitará o

infrator às sanções da legislação em vigor, bem como a multa equivalente a três mil

Ufemgs - Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais.

Na justificação, o autor da proposição aponta a crescente importância da agricultura

orgânica  na  sociedade  e  fundamenta  a  iniciativa  na  competência  legislativa

concorrente dos Estados membros da Federação em matéria de proteção e defesa

da saúde (Constituição da República, art. 24, XII).

Observamos inicialmente que o objeto do projeto não se encontra entre aqueles de

iniciativa privativa, indicados no art. 66 da Constituição do Estado, de modo que não

vislumbramos óbice à deflagração do processo legislativo por atuação parlamentar.

No que se refere à competência legislativa, de acordo com os incisos I e V do art.

24  da  Constituição  da  República,  direito  econômico  e  produção  e  consumo  são

matérias  de  competência  concorrente.  Isso  significa,  conforme  os  §§  1º  a  4º  do

mesmo artigo,  que à União compete editar  as  normas gerais  sobre esses temas,

cabendo  aos  Estados  membros  da  Federação  suplementar  essas  normas,

estabelecendo disposições específicas, em função das respectivas peculiaridades, e

editar suas próprias normas gerais em aspectos eventualmente não regulados por lei

federal.

Devemos observar, entretanto, que a proposição sob exame afeta o princípio da
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livre  iniciativa,  que,  nos  termos  da  Constituição  da  República,  além  de  direito

fundamental (art. 5º), consubstancia-se em fundamento do Estado (art. 1º, IV) e da

ordem econômica (art. 170).

Mas,  embora  o  Supremo  Tribunal  Federal  já  tenha  reconhecido  a

inconstitucionalidade de normas estatais por ofensa ao referido princípio fundamental

(conferir, por exemplo, a decisão do Tribunal no RE 422941/DF), a mesma Corte já

afirmou também que essa garantia constitucional não tem caráter absoluto:

“Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Comercialização de

derivados  de  petróleo.  Atividade  fiscalizatória  e  reguladora  do  mercado  de

combustíveis.  Proteção  ao  consumidor.  Restrições.  Agravo regimental  ao  qual  se

nega  provimento.  O  Supremo Tribunal  Federal  assentou  que  o  princípio  da  livre

iniciativa não pode ser invocado para afastar regras de regulamentação do mercado e

de  defesa  do  consumidor.  Precedentes”.  (AI  636883  AgR  /  RJ  -  Relatora:  Min.

Cármen Lúcia - Julgamento: 8/2/2011.)

A questão que se coloca, portanto, é se a promoção da defesa do consumidor - que

também consubstancia um princípio fundamental (Constituição da República, arts. 5º,

XXXII,  e  170,  V)  -  justifica,  no  caso,  a  restrição  ao  direito  à  livre  iniciativa  dos

hipermercados e supermercados estabelecidos no Estado de Minas Gerais.

Todavia,  a  resposta  a  essa  questão  depende  de  um  juízo  sobre  o  mérito  da

proposição examinada, que refoge à competência desta Comissão de Constituição e

Justiça.

Com efeito, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“Ação  direta  de  inconstitucionalidade.  Lei  n.  12.385/2002,  do  Estado  de  Santa

Catarina  que  cria  o  programa  de  assistência  às  pessoas  portadoras  da  doença

celíaca e altera as atribuições de Secretarias Estaduais. Vício formal. Ação julgada

parcialmente procedente. 1. Iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo estadual

para legislar sobre a organização administrativa do Estado. Art. 61, § 1º, inc. II, alínea

e, da Constituição da República. Princípio da simetria. Precedentes. 2. A natureza das

disposições  concernentes  a  incentivos  fiscais  e  determinação  para  que  os

supermercados e hipermercados concentrem em um mesmo local ou gôndola todos

os produtos alimentícios elaborados sem a utilização de glúten não interferem na
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função  administrativa  do  Poder  Executivo  local.  3.  A forma de  apresentação  dos

produtos elaborados sem a utilização de glúten está relacionada com a competência

concorrente do Estado para legislar sobre consumo, proteção e defesa da saúde. Art.

24,  inc.  V  e  XII,  da  Constituição  da  República.  Precedentes.  4.  Ação  julgada

parcialmente  procedente”.  (ADI  2730  /  SC  -  Relatora:  Min.  Cármen  Lúcia  -

Julgamento: 5/5/2010.)

Ao que nos parece, contudo, a Comissão de mérito competente deverá considerar

no seu exame que eventual proliferação de disposições similares, que poderia ser

estimulada pela aprovação da proposição ora examinada, poderá resultar afinal em

restrição desproporcional à mencionada garantia constitucional da livre iniciativa, no

que toca ao funcionamento de hipermercados e supermercados no Estado de Minas

Gerais.

Nada obstante, tendo em conta os preceitos da técnica legislativa, entendemos que

a proposição em foco deve ser aperfeiçoada, para o caso de ser aprovada. Nesse

sentido,  por  exemplo,  esta  Comissão  tem  normalmente  evitado  a  vinculação  de

sanções específicas para cada obrigação ou proibição que se pretende instituir no

âmbito da legislação estadual, preferindo remeter o aplicador ao regime sancionatório

do subsistema jurídico pertinente - no caso, o subsistema do Código de Defesa do

Consumidor.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.378/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Obriga  hipermercados  e  supermercados  a  disporem  de  local  específico  para  a

venda de produtos orgânicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  hipermercados  e  supermercados  estabelecidos  no  Estado  deverão

dispor de local específico para a venda de produtos orgânicos.

Art. 2º - A exposição comercial de produtos orgânicos em desacordo com o disposto

no art. 1º sujeitará o infrator às sanções previstas na Lei Federal n° 8.078, de 11 de
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setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da

data de sua publicação.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Luiz Henrique,  relator -  André Quintão -  Leonídio

Bouças - Duilio de Castro - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.131/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, a proposição em epígrafe dispõe sobre a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Martins Soares o trecho que especifica.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  10/5/2012,  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  apreciar  preliminarmente  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Na reunião de 29/5/2012, 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 matéria.

De posse da resposta, passamos à análise do projeto.

Fundamentação

A proposição  em  comento  desafeta  o  bem  público  constituído  pelo  trecho  da

Rodovia  MG-108,  com  extensão  de  1.100  metros,  compreendido  entre  o

entroncamento da rodovia com a BR-262, a 100m do Km 253, e a entrada para Rio

Claro, a 200m do Km 254. Além disso,  o projeto autoriza a doação do trecho ao

Município de Martins Soares para a instalação de via urbana. Estabelece, ainda, que,

se o donatário não der ao bem a finalidade prevista na proposição no prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, o trecho reverterá ao
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patrimônio do Estado.

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 as 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 .

É importante observar que, por ser bem de uso comum do povo, a transferência, ao

patrimônio do Município, do trecho da Rodovia MG-108 não pode implicar alteração

em sua natureza jurídica, uma vez que continuará inserido na comunidade como meio

de passagem pública. A modificação básica incidirá somente sobre a titularidade do

imóvel,  que passará a integrar o domínio público municipal  e,  consequentemente,

será  esse  ente  federativo  que  assumirá  a  responsabilidade  pelas  obras  de

manutenção e conservação da via pública.
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Com relação à alienação de bens da administração, as regras básicas constam no

art. 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa

e licitação para a alienação de imóveis, ressalvados os casos 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 do projeto em análise,

seja de forma implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

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 ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Casa Civil e de Relações Institucionais encaminhou a esta Casa a nota técnica de

7/2/2013, declarando-se favorável à pretensão da proposição em exame.

Embora  não  haja  óbice  à  tramitação  da  matéria,  apresentamos,  ao  final  deste

parecer, o Substitutivo nº 1, com a finalidade de adequar o texto do projeto à técnica

legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.131/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Martins Soares o trecho de rodovia que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia MG-108,

com extensão de 1.100m (mil e cem metros), localizado entre o entroncamento da

rodovia com a BR-262, a 100m (cem metros) do Km 253, e a entrada para Rio Claro,

a 200m (duzentos metros) do Km 254.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Martins Soares o

trecho de rodovia de que trata o art. 1º.

Parágrafo único - O trecho de rodovia a que se refere o “caput” passa a integrar o

perímetro urbano do Município de Martins Soares 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, 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. 2º.

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

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Leonídio Bouças, relator - André Quintão - Dalmo

Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Gustavo Perrella - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.207/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado,  o projeto de lei  em epígrafe “dispõe sobre

transporte de minérios, pedras, areia, brita e similares nas rodovias estaduais e no

âmbito do Estado”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 1/6/2012,  a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras

Públicas.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  acerca  dos  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  nos  termos  do  disposto  no  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise  pretende,  nos  termos  de  seu  art.  1º,  obrigar  que  as
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empresas mineradoras façam “a lavagem dos caminhões antes que estes adentrem

nas  rodovias  asfaltadas,  evitando-se  o  enlameamento  das  pistas  de  rolamento,

deterioramento  do  capeamento  asfáltico  e  das  placas  de  sinalização,  fatos

motivadores  de  acidentes  que,  além  do  prejuízo  material  ,  colocam  em  risco  a

integridade da vida humana”.

O  art.  2º  do  projeto  estabelece  que  “os  veículos  que  transportarem  minérios,

pedras,  britas,  areia  ou  assemelhados  ficam  obrigados  a  cobrir  toda  a  carga,

evitando-se o derramamento do material transportado nas pistas de rolamento”.

Por  sua  vez,  o  art.  3º  determina  que  o  Poder  Executivo  deverá  editar  normas

fiscalizadoras e penalidades pelo não cumprimento do disposto nesta lei.

De  acordo  com  a  justificação  da  autora,  a  ideia  da  proposta  é  “minorar  as

dificuldades de quem transita por trechos onde os caminhões são os todo-poderosos,

e as mineradoras, que extraem e vendem o minério, utilizam nossas rodovias como

sendo suas propriedades particulares, sem delas cuidar e muito menos zelar para

não  causar  danos  em  sua  utilização”.  Preocupa-se  a  autora  com  os  acidentes

gerados  pela  sujeira  deixada  nas  pistas  de  rolamento  pelos  caminhões  das

mineradoras.

Passamos, então, à análise da proposição.

Cumpre-nos,  primeiramente,  proceder  à  análise  da  matéria  sob  a  ótica  da

repartição de competências entre os entes federativos estabelecida pela Constituição

da República de 1988.

À União  foram conferidas competências  expressas,  e aos Estados,  em regra,  a

competência residual. Aos Municípios, segundo o art. 30, I, foi conferida competência

para  legislar  sobre  os  assuntos  de  interesse  local,  que  se  caracterizam  pela

predominância do interesse municipal na questão.

No âmbito da repartição de competências legislativas, interessam-nos, para o caso

em exame, as regras que atribuem à União a competência  privativa  para legislar

sobre trânsito e transporte (art. 22, inciso XI, da Carta Maior): somente a União detém

a competência para editar os atos normativos que regulamentam a referida temática,

inexistindo lei complementar federal que tenha delegado aos Estados membros tal

atribuição.
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A razão de tal competência ser da União consiste na predominância do interesse

nacional  para  o  tratamento  do  tema,  dada  a  necessidade  de  unificação  de

procedimentos,  tais  como  os  de  transporte  de  minérios,  pedras,  areia,  britas  e

similares.

Com  efeito,  tais  materiais  são  transportados  pelas  mineradoras  pelas  rodovias

federais e estaduais, por todo o território nacional, não havendo sentido em dispor de

forma distinta um regramento específico para o nosso Estado.

Nos termos do art.  102 da Lei  Federal  nº  9.503,  de 1997 -  Código de Trânsito

Brasileiro -, “o veículo de carga deverá estar devidamente equipado quando transitar,

de modo a evitar o derramamento da carga sobre a via”. Segundo o parágrafo único

do mesmo artigo, “o Contran fixará os requisitos mínimos e a forma de proteção das

cargas de que trata este artigo, de acordo com a sua natureza”.

Sendo  assim,  a  fixação  das  regras  constantes  da  proposição  em  tela  é  de

competência  privativa  da  União  e  deverá  ser  objeto  de  resoluções  do  Conselho

Nacional de Trânsito - Contran.

A título exemplificativo, vale observar  que o referido órgão, no exercício da sua

competência normativa, editou a Resolução nº 293, de 2008, que assim dispõe sobre

o transporte de minério a granel nas vias públicas:

“Art. 15. O transporte de minério a granel só poderá ser feito em vias públicas em

caçambas metálicas, dotadas de dispositivo que iniba o derramamento de qualquer

tipo de material ou resíduo em vias públicas, obedecidas ainda as seguintes regras:

I  -  Será  obrigatória  a  utilização de  lona para  o  transporte  do  minério  lavado  e

concentrado, tipo "pellet" quando transportado seco.

II - Para os demais produtos, a lona poderá ser dispensada desde que a carga seja

acondicionada  de  forma  a  resguardar  um  espaço  livre  de  40  cm  (quarenta

centímetros), medido entre a parte mais elevada da carga até a borda superior da

lateral, onde esta for mais baixa.

III  -  Um  ano  após  a  publicação  desta  Resolução,  as  caçambas  usadas  neste

transporte  serão  dotadas  obrigatoriamente  de  dispositivo  para  o  transporte  de

minérios conforme o Anexo VIII, figuras A, B e C:

a) rampas de retenção no assoalho, próximas à tampa traseira, para contenção de
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líquidos;

b)  travas  mecânicas  de  segurança destinadas  a  impedir  a  abertura  acidental  e

proporcionar maior eficácia na vedação da tampa;

c)  ressalto  na  parte interna da tampa traseira,  margeando as bordas  laterais  e

inferiores da caçamba, para permitir fechamento hermético.

IV - As partes externas das caçambas e chassis dos veículos deverão trafegar livres

de todo e qualquer detrito que possa vir a se desprender ou ser arremessado na via

contra veículos ou pessoas” .

Dessa forma, o Estado federado não é competente para tratar do assunto, devendo

seguir as regras estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, bem como pelos

atos normativos do Contran.

Por fim, a regra contida no art. 3º do projeto, que estabelece que o Poder Executivo

deverá editar normas fiscalizadoras e penalidades pelo não cumprimento do disposto

na  lei  incorre  em  vício  de  constitucionalidade,  uma  vez  que  a  elaboração  de

regulamentos  para  possibilitar  o  cumprimento  das  determinações  legais  é

competência privativa do Governador do Estado, estabelecida pelo inciso VII do art.

90 da Constituição do Estado.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.207/2012.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Gustavo  Perrella,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Duilio de Castro - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.316/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Zé  Maia,  a  proposição  em  epígrafe  dispõe  sobre  a

desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de

Pedra do Anta o trecho que especifica.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/7/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
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e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer, nos termos do art.

188 do Regimento Interno.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  apreciar  preliminarmente  os  aspectos  jurídico,

constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102, III, “a”, do mencionado

Regimento.

Na reunião de 4/9/2012, a relatoria 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 matéria.

De posse da resposta, passamos à análise do projeto.

Fundamentação

A proposição  em  comento  desafeta  o  bem  público  constituído  pelo  trecho  da

Rodovia MG-120 compreendido entre os Km 18 e 19. Além disso, o projeto autoriza a

doação do trecho ao Município de Pedra do Anta para a instalação de via urbana.

Estabelece,  ainda,  que,  se  o  donatário  não  der  ao  bem  a  finalidade  prevista  na

proposição no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura  pública de

doação, o trecho reverterá ao patrimônio do Estado.

O art. 99 da Lei Federal 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

as 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 de 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.
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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.

É importante observar que, por ser bem de uso comum do povo, a transferência, ao

patrimônio do Município, do referido trecho da Rodovia MG-120 não pode implicar

alteração em sua natureza jurídica, uma vez que continuará inserido na comunidade

como meio  de  passagem  pública.  A modificação básica  incidirá  somente  sobre  a

titularidade  do  imóvel,  que  passará  a  integrar  o  domínio  público  municipal;

consequentemente, será esse ente federativo que assumirá a responsabilidade pelas

obras de manutenção e conservação da via pública.

Com relação à alienação de bens da administração, as regras básicas constam no

art. 18 da Constituição do Estado, que exige avaliação prévia, autorização legislativa

e licitação para a alienação de imóveis, ressalvados os casos de doação e permuta,

na forma da lei.

Há que 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 do projeto em análise,

seja de forma implícita, quando não há referência expressa à desafetação.

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
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inadmissível, à luz do ordenamento jurídico vigente, é a alienação de bem imóvel do

Estado sem prévia aprovação do Legislativo.

Cabe ressaltar que, em resposta à diligência solicitada, a Secretaria de Estado de

Casa Civil e de Relações Institucionais encaminhou a esta Casa a nota técnica de

7/2/2013,  manifestando-se  favoravelmente à doação e solicitando a retificação do

trecho a ser desafetado e doado.

Para  atender  a  essa  solicitação,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  o

Substitutivo nº 1, que acata a alteração e faz a adequação do texto da proposição à

técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.316/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Pedra do Anta o trecho de rodovia que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia MG-120,

com extensão de 500m (quinhentos metros), compreendido entre o Km 18,7 e o Km

19,2.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Pedra do Anta o

trecho de rodovia de que trata o art. 1º.

Parágrafo único - O trecho de rodovia a que se refere o “caput” passa a integrar o

perímetro urbano do Município de Pedra do Anta 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, findo o prazo de cinco anos contados da data da lavratura

da escritura  pública  de  doação,  não lhe tiver  sido dado a destinação prevista  no

parágrafo único do art. 2º.

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

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella,  relator - André Quintão - Dalmo
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Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Luiz Henrique - Leonídio Bouças.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.420/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Leonardo Moreira,  a proposição em epígrafe  “proíbe a

imposição de limite de tempo para a utilização de créditos ativados de telefone celular

pré-pago”.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  31/8/2012,  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 3.420/2012 estabelece que as operadoras de telefonia celular

no Estado ficam proibidas de impor aos usuários de telefone celular pré-pago limite

de tempo para a utilização dos créditos ativados (art. 1º).

A proposição prevê que o descumprimento do estabelecido no art. 1º sujeitará as

operadoras de telefonia celular  às sanções administrativas previstas no art.  56 do

Código de Defesa do Consumidor (art. 2º).

O projeto fixa também que o efetivo cumprimento das disposições desta lei será

fiscalizado por órgãos e entidades de proteção e defesa do consumidor (art. 3º).

O autor explica que a apresentação da proposição tem por finalidade estabelecer

regras de proteção ao consumidor no que se refere à aquisição e à utilização de

créditos pré-pagos de telefonia celular, de modo a tornar efetivos os princípios e as

normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante o propósito do autor de vedar a imposição aos usuários de telefonia

celular pré-paga de condições contratuais desvantajosas, 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.
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“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

(...)

IV - águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão;”.

A esse respeito, inclusive, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal, no sentido

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 nº  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 DJ-022 Divulg 31/1/2012 Public 1°/2/2012)” (grifos nossos).

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 é atribuída à União.
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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 móvel, 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 17/9/2007,

DJe-139 DIVULG 8/11/2007 Public 9/11/2007 DJ 9/11/2007 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 regulamentar e fiscalizar os

serviços de telefonia móvel e similares, zelando pela garantia de padrões mínimos de

qualidade para os consumidores.

Nesse sentido, inclusive, há a Resolução da Anatel nº 477, de 2007, a qual em seu

art. 62 e seguintes autoriza, nos planos pré-pagos de telefonia celular, a estipulação

de prazo de validade para os créditos ativados.

É importante registrar que, com conteúdo similar ao desta proposição, tramita na

Câmara  dos  Deputados  o  Projeto  de  Lei  nº  7.415/2002,  com  vários  projetos

anexados, que obteve, em 9/8/2012, parecer pela constitucionalidade na Comissão

de Constituição e Justiça.

Por  outro  lado,  existem  diversos  pareceres  desta  Comissão,  bem  como  nota
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técnica, que assinalam a ilegitimidade do tratamento da matéria pelo Estado como no

caso dos Projetos de Lei nº 2.526/2011 e nº 2.538/2011.

Assim, não há possibilidade de o projeto em exame continuar a tramitar nesta Casa

Legislativa.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 3.420/2012.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Dalmo Ribeiro  Silva,  relator  -  Duilio  de  Castro  -

Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Gustavo Perrella - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.647/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Fábio Cherem, a proposição em epígrafe “dispõe sobre a

obrigatoriedade de fornecimento, por parte das empresas operadoras de serviço de

telefonia móvel, de informações sobre a área de cobertura do sinal”.

Publicada no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/12/2012,  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 3.647/2012 estabelece que as operadoras de telefonia móvel no

Estado  ficam  obrigadas  a  disponibilizar  ao  consumidor,  no  Município  no  qual  é

comercializada  a  respectiva  linha,  quando  solicitado  pelo  interessado,  prospecto

contendo informações sobre a sua área de cobertura (art. 1º).

A proposição prevê, em seu art. 3º, que o descumprimento do estabelecido no art.

1º sujeitará as operadoras de telefonia celular às seguintes sanções:

I - advertência por escrito pela autoridade competente;

II - multa de 1.000 (mil) Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - UFEMGs -
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por  infração,  dobrada  a  cada  reincidência  até  a  terceira,  a  qual  será  reajustada,

anualmente, com base na variação do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM-

FGV, ou por índice que vier a substituí-lo;

III - suspensão do alvará de funcionamento a partir da terceira reincidência, até a

devida regularização.

O  projeto  fixa  também  que  o  disposto  na  lei  será  aplicável  às  empresas  que

exerçam a comercialização do serviço de telefonia móvel em nome da operadora (art.

4º).

O autor explica que a apresentação da proposição tem por finalidade assegurar ao

consumidor o direito a informação acerca da área de cobertura e da qualidade do

sinal para que possa optar corretamente pela operadora que melhor lhe atenda.

A proposição em análise está em consonância com os princípios norteadores das

relações  de consumo -  constantes  na  Lei  nº  8.078,  de  11/9/2010,  que contém o

Código de Proteção e Defesa do Consumidor -, notadamente no que diz respeito ao

direito à informação, que deve ser assegurado aos destinatários dos serviços.

Em que pese ao legítimo direito que os assinantes e os usuários de telefones têm à

transparência  nas  relações  de  consumo,  o  projeto  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, inclusive, 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,
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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 nº  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 DJ-022 Divulg 31/1/2012 Public 1º/2/2012)” (grifos

nossos).

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 é atribuída à União. Nesse sentido, foi editada a Lei

Federal  nº  9.472,  em  16/7/97,  que  dispõe  sobre  a  organização  dos  serviços  de

telecomunicações  e  cria  o  órgão  regulador,  qual  seja  a  Agência  Nacional  de

Telecomunicações  -  Anatel.  Esta,  por  sua  vez,  editou  resoluções  disciplinando  a

prestação dos serviços de telefonia em todo o País, no pleno exercício do seu poder

regulamentar, conferido pela lei que a instituiu.

Reforçando o que ora se expõe acerca da competência privativa da União para

legislar sobre telecomunicações, tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei

nº 3.302/2012,  que altera a Lei  Federal  nº  9.472/1997, estabelecendo critérios de

transparência na oferta do serviço de telefonia móvel pessoal.

Existem também diversos pareceres desta Comissão, que assinalam a ilegitimidade
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do  tratamento  da  matéria  pelo  Estado  como  no  caso  dos  Projetos  de  Lei  nº

2.526/2011 e nº 2.538/2011.

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,

notadamente  para  impor  alterações  das  condições  estipuladas  em  contrato  de

concessão, visto que isso configuraria vício de inconstitucionalidade formal.

Conclusão

Ante o exposto, concluímos pela antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade

do Projeto de Lei nº 3.647/2012.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Gustavo  Perrella,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Duilio de Castro - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.820/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, o Projeto de Lei nº 3.820/2013 obriga as

empresas públicas e privadas que utilizam motocicletas para entregas, atendimentos

ou  transportes  diversos  a  inscrever  o  nome,  o  tipo  sanguíneo  e  o  fator  RH nos

capacetes de segurança dos funcionários condutores no âmbito do Estado de Minas

Gerais.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/3/2013,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

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

A proposição em epígrafe obriga as empresas públicas e privadas que realizam

serviço de entrega, atendimento ou transporte por meio de motocicletas a inscrever

nos capacetes de segurança, em lugar visível, o nome do funcionário condutor e, em

seguida, a especificação de seu tipo sanguíneo e fator RH (arts. 1º e 2º).
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Determina,  ainda, que as regras estabelecidas nos dispositivos anteriores sejam

aplicadas também às empresas que utilizam condutores autônomos de motocicletas

para a realização de serviços de entrega, atendimento e transporte diversos (art. 3º).

O Deputado proponente justifica a apresentação do projeto de lei sob o fundamento

de que a Constituição da República garante a saúde como 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 (art. 196).

Averba, ainda, que “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%”.  Informa,  também,  que  “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”.

Segundo  o  Deputado,  considerando  que  em  40%  dos  casos  os  motociclistas

morrem no próprio local do acidente, faz-se necessária a inscrição do tipo sanguíneo

e do fator RH do condutor no capacete por ele utilizado, com o objetivo de reduzir o

alto índice de óbitos.

Inicialmente,  no  que  concerne  à  competência  legislativa,  consideramos  que  a

matéria, ainda que esteja relacionada à saúde - que se insere no âmbito da legislação

concorrente  entre  União,  Estados,  Distrito  Federal  e  Municípios  -,  relaciona-se

predominantemente com o trânsito e transporte, temas que integram a competência

legislativa privativa da União (art. 22, XI, da Constituição da República). Em razão

disso, a tramitação do projeto de lei deve ser interrompida, por violação à distribuição

constitucional de competências entre as entidades políticas.

Com efeito, a Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, que institui o Código de

Trânsito Brasileiro, no capítulo III, “Das normas gerais de circulação e conduta”, exige

dos condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores, e de seus passageiros, a

utilização de capacetes de segurança, para circulação nas vias públicas (inciso I dos

arts. 54 e 55). Em caso de não utilização do capacete de segurança, o Código de

Trânsito Brasileiro prevê, como penalidade, multa e suspensão do direito de dirigir e,
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como medida administrativa, o recolhimento do documento de habilitação (incisos I e

II do artigo 244).

No uso da competência que lhe confere o art. 12 do Código de Trânsito Brasileiro e

considerando o disposto no inciso I dos arts. 54 e 55 e nos incisos I e II do art. 244 do

referido diploma, o Conselho Nacional de Trânsito - Contran - aprovou a Resolução nº

203,  de  2006,  que  disciplina  o  uso  de  capacete  para  condutor  e  passageiro  de

motocicleta,  motoneta,  ciclomotor,  triciclo  e  quadriciclo  motorizados,  e  dá  outras

providências.

Extrai-se, da resolução em referência, diversas normas que regulam a utilização e a

identificação do capacete de segurança, de uso obrigatório por parte dos condutores

e passageiros, das quais destacamos as seguintes: a) aposição, nas partes traseiras

e laterais do capacete de dispositivo refletivo de segurança e do selo de identificação

de  certificação  regulamentado  pelo  Inmetro,  ou  a  existência  de  etiqueta  interna,

comprovando  a  certificação  do  produto  (art.  2º);  b)  obrigatoriedade  do  uso  do

capacete  com  viseira,  ou  na  ausência  desta,  óculos  de  proteção  (art.  3º);  c)  a

exigência de uso de viseira no padrão cristal, no período noturno (§ 4º do art. 3º); d) a

vedação  quanto  à  aposição de película  na  viseira  do  capacete  e  nos  óculos  de

proteção (§ 5º do art. 3º).

No  anexo  à  resolução,  são  definidas  as  especificações  que  deve  possuir  um

capacete de segurança, destacando-se, por exemplo, as especificações, medidas e

cores do dispositivo retrorrefletivo de segurança que deve ser afixado no capacete.

Nesse contexto, o projeto de lei em exame, ainda que tenha por objetivo direto zelar

pelo direito à saúde, institui norma de segurança de trânsito e transporte, na medida

em que pretende obrigar a afixação de informações nos capacetes de segurança de

motociclistas e seus passageiros, usurpando, assim, competência normativa atribuída

à União.

Apesar  de  a  matéria  não  estar  inserida  no  âmbito  da  competência  estadual,

acrescente-se que a instituição de obrigação dirigida aos estabelecimentos privados

que  acarrete  ônus  excessivo  aos  particulares,  como pretende  o  projeto,  constitui

ingerência indevida e desproporcional no livre exercício de atividades econômicas,

em  desrespeito  ao  disposto  no  parágrafo  único  do  art.  170  da  Constituição  da



151
____________________________________________________________________________

República.

Por oportuno, por ser pertinente à matéria, cabe informar que tramitou nesta Casa o

Projeto de Lei nº 1.687/2012, que dispõe sobre a obrigatoriedade de as empresas

concessionárias do serviço de transporte intermunicipal  de passageiros do Estado

afixarem,  nos  uniformes  dos  motoristas  e  dos  ajudantes  de  viagens,  etiqueta

informando o grupo sanguíneo e o fator RH. Ainda que a proposição tenha recebido

parecer  favorável  nesta  Comissão  -  e  desfavorável  nas  comissões  de  mérito  -

atestou-se a competência do Estado para legislador sobre o assunto, competindo-lhe

explorar o serviço de transporte rodoviário estadual de passageiro (inciso IX do art. 10

da Constituição do Estado).

Contudo, relativamente ao projeto de lei apresentado, a obrigação de inscrição do

nome, tipo sanguíneo e fator RH acaba por interferir nas especificações técnicas dos

capacetes utilizados por motociclistas, item de segurança em relação ao qual cabe ao

Código  de  Trânsito  Brasileiro,  no  exercício  da  competência  legislativa  privativa

federal, definir e disciplinar suas normas de utilização.

Destarte,  a  questão  da  identificação  do  grupo  sanguíneo  e  do  fator  RH  está

suficientemente resolvida na Lei nº 5.125, de 11/12/68, que dispõe sobre a anotação

do grupo sanguíneo e do fator RH nas carteiras de identidade expedidas pelo poder

público  estadual.  Na norma mencionada,  qualquer  cidadão mineiro  pode ter,  sem

ônus adicionais, o registro dessas informações em sua carteira de identidade. Supre-

se,  nesse  caso,  a  função  a  ser  exercida  pela  identificação  nos  capacetes  de

segurança a que se refere a proposição.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.820/2013.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Dalmo Ribeiro  Silva,  relator  -  Duilio  de  Castro  -

Leonídio Bouças - Luiz Henrique - Gustavo Perrella - André Quintão.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.871/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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De autoria do Deputado Rogério Correia, a proposição em epígrafe dispõe sobre

ingresso no primeiro ano do ensino fundamental na rede pública de ensino do Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/3/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  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

Propõe-se, no projeto em análise, a instituição de requisito etário para ingresso no

primeiro ano do ensino fundamental na rede pública de ensino do Estado. De acordo

com o projeto, a criança deverá ter 6 anos de idade completos até o dia 31 de março

do ano em que ocorrer a matrícula.

De acordo com a justificativa apresentada pelo autor da proposição, 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 anos de idade até 31/12/2013 deveria

inscrever-se  no  cadastramento  escolar  para  atendimento  no  ensino  fundamental.

Ainda  de  acordo  com  a  justificativa  apresentada  pelo  autor,  o  Fórum Mineiro  de

Educação Infantil, entidade voltada à defesa dos direitos das crianças, é contra essa

resolução  e  tem  feito  um  amplo  movimento  envolvendo  famílias,  profissionais  e

gestores públicos.

Para situar a controvérsia que o projeto de lei procura dirimir, é preciso recordar

que, com a finalidade de regulamentar dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da

Educação  Nacional  -  LDB  -  ,  Lei  Federal  nº  9.394,  de  20/12/1996,  o  Conselho

Nacional de Educação - CNE -, desde 2010, tem editado resoluções que estabelecem

o dia trinta e um de março como data de corte para a matrícula no primeiro ano do

ensino fundamental.

A LDB, em sua redação original, previa a obrigatoriedade da matrícula no ensino

fundamental a partir dos 7 anos de idade. Todavia, no contexto da mobilização pela

universalização  do  direito  de  acesso  à  educação,  da  ampliação  do  ensino

fundamental de nove anos, bem como a partir de um princípio de justiça social, uma
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vez que as crianças oriundas de famílias com maior poder aquisitivo começam mais

cedo o ensino fundamental, o Senador Ricardo Santos, do PSDB do Espírito Santo,

propôs projeto de lei  que resultou na Lei  Federal  nº  11.114,  de 16/5/2005,  e que

conferiu a seguinte redação ao art. 6º da LDB:

“Art. 6º - É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula dos menores, a partir

dos seis anos de idade, no ensino fundamental. (Redação dada pela Lei nº 11.114, de

2005)”.

O sistema de ensino, no entanto, ainda dependia da solução do problema atinente à

uniformização da data de ingresso no ensino infantil e fundamental.  Tal questão é

marcada  por  diversos  fatores.  Primeiramente,  têm-se  as  implicações

psicopedagógicas, visto que era, e ainda é, comum o ingresso de crianças fora da

faixa  etária  ideal  para  a  alfabetização  no  ensino  fundamental.  Outro  fator  é

administração da demanda por vagas no sistema público de ensino. Também está em

causa a uniformização de critérios, em âmbito nacional, para as matrículas na pré-

escola e no ensino fundamental. Tal uniformização na admissão de educandos para a

educação  básica  se  refletirá,  posteriormente,  na  eficácia  dos  mecanismos  de

avaliação do ensino e do desempenho dos educandos.

Desse modo, em 2010 a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de

Educação editou  a  Resolução nº  1  de  14/1/2010,  posteriormente  substituída  pela

Resolução 6, de 20/10/2010. Esta, em síntese, estabelece:

“Art. 2º - Para o ingresso na Pré-Escola, a criança deverá ter idade de 4 (quatro)

anos completos até o dia 31 de março do ano que ocorrer a matrícula.

Art. 3º - Para o ingresso no primeiro ano do Ensino Fundamental, a criança deverá

ter idade de 6 (seis) anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a

matrícula.

Art. 4º - As crianças que completarem 6 (seis) anos de idade após a data definida

no artigo 3º deverão ser matriculadas na Pré-Escola”.

Apesar de seu relevante propósito, o referido regulamento do CNE foi alvo de ações

judiciais e, em alguns Estados federados, sua aplicação está suspensa.

Este é o caso do Estado de Minas  Gerais,  que,  em virtude de decisão judicial

prolatada no âmbito da Justiça Federal, não pôde adotar a data de corte estipulada
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pela Resolução nº 6/2010 do CNE para a uniformização das matrículas do ensino

fundamental. A referida decisão judicial apoiou-se em dois principais argumentos para

suspender  a  aplicação  da  Resolução  CNE-CEB 6/2010  no  âmbito  do  Estado  de

Minas Gerais: a) obediência ao princípio da legalidade para a instituição de limitação

à matrícula escolar, ou seja, tal limitação não poderia ter sido instituída por resolução

sem amparo legal; b) observância do princípio constitucional que garante acesso aos

níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um.

O cerne da solução da questão passa a ser a definição da data de ingresso no

ensino  infantil  e  fundamental.  Como a  Constituição  da República  não  estabelece

reserva  legal  em  sentido  estrito,  a  falta  de  previsão  legal  pode  ser  suprida  pelo

estabelecimento da data de corte na própria lei,  de modo expresso,  ou pode ser

suprida pela atribuição dessa competência a órgão administrativo.

Implantada tal providência, o segundo argumento, relativo à garantia de acesso aos

níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, perde força. Isso

porque cessará a recorrente situação de crianças chegando ao ensino infantil fora da

idade adequada e, consequentemente, postulando o ingresso em idade equivocada

no ensino fundamental. Ademais, no tocante a alunos superdotados, a própria LDB já

estabelece que:

“Art. 59 - Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades

especiais:

II - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido

para  a  conclusão  do  ensino  fundamental,  em  virtude  de  suas  deficiências,  e

aceleração  para  concluir  em  menor  tempo  o  programa  escolar  para  os

superdotados;”.

Por outro lado, cumpre registrar que tramita no Congresso Nacional o Projeto de Lei

nº 6.755, de 2010, que tem conteúdo análogo ao projeto de lei em exame. O referido

projeto de lei, iniciado junto ao Senado Federal, já teve concluída a sua apreciação

pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara dos Deputados. O parecer dessa

Comissão contém um substitutivo no qual a data de corte é 30 de junho:

“Art. 3º - O art. 6º da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com

a seguinte redação:
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“Art.  6º  -  É  dever  dos  pais  ou  responsáveis  efetuar  a  matrícula  dos  filhos  ou

dependentes a partir dos quatro anos de idade completos, ou a completar até 30 de

junho do ano da matrícula, na educação infantil, bem como nas etapas seguintes da

educação básica obrigatória.”.

(...)

Art. 6º - O “caput” do art. 32 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 32 - O ensino fundamental obrigatório, com duração de nove anos, gratuito na

escola pública, inicia-se aos seis anos completos ou a completar até 30 de junho do

ano em que ocorrer a matrícula e terá por objetivo a formação básica do cidadão,

mediante (...)”.

Conforme noticiou a justificativa apresentada pelo autor do projeto de lei, o quadro

de insegurança jurídica gerado pela falta de respaldo legal da Resolução CNE-CEB

6/2010 obrigou a Secretaria de Estado de Educação a adotar data diversa daquela

recomendada  pelo  órgão  federal.  E,  nesse  sentido,  é  forçoso  reconhecer  que,

somente  após  definição  da  questão  pelo  Congresso  Nacional,  será  possível

solucionar definitivamente o problema.

Portanto, esse relato da questão jurídica que cerca o estabelecimento da data de 31

de março como data de corte para a matrícula  de  alunos do ensino  fundamental

revela a pertinência do projeto apresentado. Resta perquirir sua constitucionalidade e

legalidade.

A competência  do  Estado  Federado  para  dispor  sobre  matéria  de  educação  é

definida pelos seguintes artigos da Constituição da República:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

XXIV - diretrizes e bases da educação nacional;

(...)

Art.  24.  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

(...)

IX - educação, cultura, ensino e desporto;

(...)
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§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a

estabelecer normas gerais.

§  2º  -  A competência  da  União  para  legislar  sobre normas  gerais  não exclui  a

competência suplementar dos Estados.

§  3º  -  Inexistindo  lei  federal  sobre  normas  gerais,  os  Estados  exercerão  a

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º - A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei

estadual, no que lhe for contrário”.

Daí se conclui que, inexistindo lei federal a especificar qual a data de corte para a

matrícula no ensino fundamental, o Estado federado é competente para legislar sobre

a matéria.

Vale registrar que não se trata de pretender a cassação da legítima decisão judicial

proferida  no  âmbito  da  Seção  Judiciária  Federal  do  Estado  de  Minas  Gerais.

Tampouco se pretende, com lei estadual, convalidar ato normativo federal.

A previsão legal de uma data de corte não precisa obedecer, necessariamente, à

data  indicada na Resolução CNE-CEB 6/2010,  pois,  conforme indica  o  avançado

andamento do Projeto de Lei nº 6.755/2010 no Congresso Nacional, em breve será

necessário convergir as diversas datas hoje praticadas para aquela que o Congresso

Nacional fixar.

Portanto, a utilidade prática do projeto de lei em exame é legitimar a unificação das

datas de corte, reduzindo ao máximo a insegurança jurídica, essa sim o maior estorvo

para os  administradores públicos,  os  dirigentes de  estabelecimentos de ensino e,

sobretudo, para as famílias.

Nesse cenário em que se busca afirmar uma data de corte unificada, bem como

construir regras de transição que atendam as inúmeras situações particulares, é mais

prudente atribuir às autoridades administrativas da política educacional do Estado de

Minas Gerais, notadamente ao Conselho Estadual de Educação, a competência para

disciplinar a matéria. Não havendo exigência na Constituição de que a data de corte

conste em lei, nada impede que a lei estadual apenas especifique tal competência

para os órgãos administrativos da política de Educação.

Diante de tais razões, para aperfeiçoar o texto apresentado em vista dos aspectos
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já abordados, entendemos ser pertinente a apresentação do Substitutivo nº 1, nos

termos que constam da conclusão.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade e pela

legalidade do Projeto de Lei nº 3.871/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir

redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe  sobre  a  idade  de  ingresso  no  primeiro  ano  da  pré-escola  e  do  ensino

fundamental.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  É  dever  dos  pais  ou  responsáveis  efetuar  a  matrícula  dos  filhos  ou

dependentes  no  ensino  fundamental  a  partir  dos  seis  anos  de  idade  completos,

observada a data de corte a ser definida pelo Conselho Estadual de Educação.

Art.  2º - As crianças que completarem seis anos de idade após a data de corte

definida pelo Conselho Estadual de Educação deverão continuar matriculadas na pré-

escola.

Parágrafo único -  Poderá o  Conselho  Estadual  de  Educação,  tendo em vista  o

princípio  do  acesso  aos  níveis  mais  elevados  de  ensino,  estabelecer  regras  de

transição  que  contemplem  a  situação  de  educandos  que  tenham  ingressado  na

educação infantil com idade diversa.

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

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - André Quintão - Duilio

de Castro - Luiz Henrique - Leonídio Bouças.

PARECER PARA O 2º 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.
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Aprovado  em  1º  turno,  na  forma original,  o  projeto  retorna  em  2º  turno  a  esta

Comissão para receber parecer nos termos do art. 189, combinado com o art. 102,

VII, do Regimento Interno.

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.

O  projeto  em  análise  apresenta,  no  corpo  de  sua  justificação,  o  impacto

orçamentário para o exercício 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, 5,38% da receita corrente líquida. 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 e

um crescimento vegetativo da folha de pagamento de 3% a.a.

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  à  autorização  específica  na  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias.

Ressaltamos,  porém,  que,  por  força  do  art.  169,  §  1º,  I,  da  Constituição  da
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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, em

2° turno, na forma original.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Adalclever Lopes - Romel

Anízio.

PARECER PARA O 2º 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.

Aprovado no 1° turno com a Emenda nº 1, vem agora o projeto a esta Comissão

para receber parecer de 2º turno, nos termos regimentais.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

A proposição em análise visa reajustar o subsídio mensal do Procurador-Geral de

Justiça do Estado de Minas Gerais 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.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação

da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,

estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

Segundo  o  art.  17  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  Lei  de

Responsabilidade Fiscal - LRF -, os atos que criarem ou aumentarem despesa de

caráter continuado, como é o caso das despesas de pessoal, deverão ser instruídos

com a estimativa do  impacto orçamentário-financeiro no  exercício em que devam

entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para
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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

a 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 decorrente 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  decorrente  da

implementação dos reajustes  para o exercício de 2013 será de R$21.054.417,00.

Para o ano de 2014 o impacto será de R$22.103.711,00; e para o ano de 2015 será

de R$23.208.897,00.

Conforme  Relatório  de  Gestão  Fiscal  referente  ao  3º  quadrimestre  de  2012,

publicado no diário oficial  do Estado de Minas Gerais 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 para 2013 pela Lei

nº 20.625/2013, Lei Orçamentária Anual - LOA -, o valor ainda permanece inferior ao

limite prudencial, considerando-se a RCL prevista no mencionado projeto de lei. Para

o exercício de 2014 e 2015, considerando-se, respectivamente, o crescimento real

anual de 6% e 5,5% previstos para o PIB pela Lei nº 20.373/2012, 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, que já concede essa autorização
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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.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.693/2013, no 2°

turno, na forma do vencido em 1° turno.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Jayro Lessa, Presidente - Romel Anízio, relator - Adalclever Lopes - Lafayette de

Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 3.693/2013

(Redação do Vencido)

Reajusta os valores do subsídio mensal dos membros do Ministério Público.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - O subsídio mensal do Procurador-Geral de Justiça do Estado de Minas

Gerais, previsto na Lei nº 16.079, de 26 de abril de 2006, será de:

I - R$25.323,51 (vinte e cinco mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e hum

centavos) a partir de 1º de janeiro de 2013;

II - R$26.589,68 (vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e

oito centavos) a partir de 1º de janeiro de 2014; e

III  -  R$27.919,16  (vinte  e  sete  mil,  novecentos  e  dezenove  reais  e  dezesseis

centavos) a partir de 1º de janeiro de 2015.

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.

Art.  3º  -  As  despesas  resultantes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  das

dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público do Estado.

Art. 4º - 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. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 2013

ATAS

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

17ª LEGISLATURA, EM 2/4/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, Hely Tarqüínio, João Leite e Rômulo

Viegas

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

do Deputado Rogério Correia; aprovação - Correspondência: Mensagens nºs 396 e

397/2013 (encaminhando o Balanço-Geral do Estado relativo ao exercício financeiro

de  2012  e  o  Projeto  de  Lei  nº  3.915/2013,  respectivamente),  do  Governador  do

Estado - Ofício nº 21/2013 (encaminhando relatório e parecer conclusivo relativos ao

exercício financeiro de 2012),  do Governador  do Estado -  Registro de presença -

Questões de ordem - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:

Projetos de Lei nºs 3.916 a 3.921/2013 - Requerimentos nºs 4.467 a 4.493/2013 -

Requerimentos da Deputada Liza Prado,  da Deputada Liza Prado e do Deputado

Elismar  Prado  e  do  Deputado  Cabo  Júlio  -  Proposições  Não  Recebidas:

Requerimento  do  Deputado  Ivair  Nogueira  -  Comunicações:  Comunicações  das

Comissões de Esporte, de Cultura, de Direitos Humanos, de Combate ao Crack, do

Trabalho  e  de  Transporte  e  dos  Deputados  Paulo  Lamac,  Paulo  Guedes,  Carlos

Pimenta, Dalmo Ribeiro Silva e Sávio Souza Cruz - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Antonio Lerin, Elismar Prado, Duarte Bechir, Paulo Guedes; questão de

ordem; discurso do Deputado João Leite - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura

de Inscrições - Designação de Comissões: Comissões Especiais para Emitir Parecer

sobre a Indicação nº 74/2013, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 48/2013

e  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  50/2013  -  Comunicação  da

Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:

Requerimentos do Deputado Cabo Júlio, da Deputada Liza Prado e da Deputada Liza

Prado e do Deputado Elismar Prado; deferimento - 2ª Fase: Discussão e Votação de

Proposições: Discurso do Deputado Paulo Guedes; questão de ordem; suspensão e

reabertura da reunião; chamada para recomposição de quórum; existência de número
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regimental para votação - Votação, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei

nº 21.425; discursos dos Deputados Sargento Rodrigues, Vanderlei  Miranda, João

Leite e Anselmo José Domingos, da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados

Elismar  Prado,  Paulo  Guedes,  Carlos  Henrique,  Alencar  da  Silveira  Jr.,  Carlos

Pimenta, Rômulo Veneroso e André Quintão; votação secreta do veto; manutenção;

declarações de voto - Chamada para recomposição de quórum; existência de número

regimental para votação - Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição de

Lei nº 21.512; discurso do Deputado Vanderlei Miranda; votação secreta do veto ao

inciso IV do art. 4º da Lei nº 9.944, de 1989, acrescido pelo art. 24 da Proposição de

Lei nº 21.512; manutenção - Votação, em turno único, do Veto Parcial à Proposição

de Lei nº 21.549; votação secreta do veto ao art. 2º; manutenção - Discussão, em 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.692/2013;  encerramento  da  discussão;  votação  do

projeto; aprovação; verificação de votação; ratificação da aprovação - Discussão, em

1º turno, do Projeto de Lei nº 3.693/2013; aprovação com a Emenda nº 1; questões

de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis  Pinheiro  -  Hely Tarqüínio  -  Adelmo Carneiro  Leão  -  Dilzon Melo  -  Neider

Moreira - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago -

Bonifácio Mourão - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta

- Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Duarte Bechir - Duilio de Castro -

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

Glaycon Franco -  Gustavo Corrêa -  Gustavo Perrella  - Gustavo Valadares -  Hélio

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

Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz

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

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

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

Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa

- Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.
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Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  14h6min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado André Quintão, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-la, o Deputado

Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pedi para fazer a discussão da ata

para solicitar de V. Exa. que fizesse constar na ata da reunião uma saudação. Não

aconteceu na ata lida agora, mas vou reiterar como um pedido para constar na ata da

próxima  reunião.  O  curso  de  Direito  do  Centro  Universitário  Newton  Paiva  está

fazendo 15 anos de existência este ano. O coordenador do curso é o Prof. Emerson

Luiz de Castro, a quem eu queria também saudar. Lá são aproximadamente 2.400

alunos que estudam nos períodos da manhã e da noite. Esse curso é evidentemente

reconhecido pelo MEC, que tem ajudado muito com verbas provenientes também do

ProUni. Eu gostaria que V. Exa. fizesse constar essa nossa saudação tanto a esses

estudantes  quanto  ao  curso  de  Direito  da  Universidade.  Era  isso  que  eu  queria

acrescentar na próxima ata. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

Correspondência

- O Deputado Dilzon Melo, 1º-Secretário, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 396/2013*

Belo Horizonte, 1º de abril de 2013.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações constitucionais, tenho o prazer de encaminhar a
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V. Exa. o Balanço Geral do Estado de Minas Gerais relativo ao exercício financeiro

encerrado em 31 de dezembro de 2012.

O  Balanço  Geral  e  os  demonstrativos  analíticos,  com  os  esclarecimentos

apresentados  na  exposição  da  Superintendência  Central  de  Contadoria  Geral  -

SCCG/SEF, juntamente com o relatório da Controladoria Geral do Estado, constituem

os  elementos  necessários  à  análise  e  consideração  da  Execução  Orçamentária,

Financeira e Patrimonial do exercício de 2012, por essa Assembleia Legislativa.

Cientifico V. Exa. de que uma via do referido Balanço Geral também está sendo

enviada para o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, nesta data.

Atenciosamente,

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado de Minas Gerais.

Publicado,  fica  o  processo  em poder  da  Mesa,  aguardando sua  publicação em

essencialidades.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 397/2013*

Belo Horizonte, 27 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  dispõe  sobre  as  políticas  florestal  e  de

proteção à biodiversidade no Estado.

A presente  proposição  tem  por  finalidade  adequar  a  legislação  estadual  à  Lei

Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012. Essa lei estabelece normas gerais sobre a

proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva

Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da

origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e

prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de seus objetivos.

Ressalta-se que o projeto de lei que se encaminha a esta Casa Legislativa tem por

fundamento  a  competência  concorrente  suplementar  do  Estado  de  Minas  Gerais,

prevista no inciso VI do artigo 24 da Constituição da República Federativa do Brasil e

nas alíneas “f” e “h” do inciso XV do artigo 10 da Constituição Estadual.

Assim, o projeto de lei compatibilizará a legislação de política florestal e de proteção
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da  biodiversidade  do  Estado  de  Minas  Gerais  às  normas  gerais  federais  recém

editadas, atendendo, inclusive, a necessidade de normatização das situações fáticas

peculiares  ao  extenso  e  assimétrico  território  mineiro,  merecedor  de  normas

específicas.

Por entender relevante, e para a melhor compreensão do conteúdo do projeto, faço

anexar  a  Exposição  de  Motivos  elaborada  pelos  Secretários  de  Estado  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

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

A presente  proposição  tem  por  finalidade  equacionar  disparidades  das  regras

presentes na recente norma federal, a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que

dispõe sobre a proteção da vegetação nativa;  altera as Leis nos 6.938,  de 31 de

agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de

2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril

de 1989, e a Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras

providências e na Lei Estadual nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre

as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.

Dentre as principais diretrizes presentes na nova Lei Federal 12.651/12, já alterada

pela Lei Federal nº 12.727/12, podemos destacar:

a) A determinação, em seu artigo 1º-A, que se tem a Lei Federal estabelece normas

gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas

de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o

controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios

florestais,  e prevê instrumentos econômicos e financeiros  para o alcance de seus

objetivos;

b)  A  inserção  e  reorganização  de  alguns  dos  conceitos,  tornando,  assim,  a

operação da norma mais precisa e segura;

c) A inclusão de instrumentos inovadores, os quais poderão induzir à construção de
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uma nova consciência, de maior valorização e reconhecimento do papel das florestas

na  melhoria  de  qualidade  de  vida,  tais  como  instrumentos  creditícios  para  a

recomposição de áreas de preservação permanente, reserva legal e expansão das

florestas  plantadas,  a  indução  de  estímulos  financeiros  para  a  conservação  de

vegetação nativa, o apoio à regularização ambiental de propriedades, a definição de

regras claras e objetivas para o uso sustentável e racional dos recursos naturais da

reserva  legal,  o  reconhecimento  da  adicionalidade  nas  ações  de  manutenção  e

recomposição de APP e reserva legal, bem como o tratamento distinto aos povos e

comunidades  tradicionais,  incluindo  uma  seção  especifica  para  os  agricultores

familiares;

d)  A  consolidação  dos  espaços  de  preservação  permanente,  inclusive  com  a

inclusão da necessária proteção aos manguezais e a objetiva definição dos critérios

para regularização das atividades consolidadas em parte deste espaço, incluindo as

ocupações urbanas consolidadas consideradas de interesse social;

e) A manutenção da exigência de Reserva Legal para os imóveis rurais, prevendo

tratamento diferenciado para a regularização das pequenas propriedades e posses

rurais, impondo marco regulatório para as recomposições;

f) O estabelecimento de condicionantes para o uso adequado do instrumento da

compensação da área de Reserva Legal, impedindo, com isso, que tal mecanismo

seja  inadvertidamente  e  arbitrariamente  utilizado  para  facilitar  ou  induzir  novos

desmatamentos no futuro, assim como incorpora regras para a definição de áreas

prioritárias para a alocação dos espaços usados na compensação da Reserva Legal;

g)  Criação do Cadastro Ambiental  Rural  -  CAR, fomentando a ação sinérgica e

integrada dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais;

Essas matérias regulamentadas pela Lei Federal estão também regulamentadas,

de forma diversa, na aludida lei estadual mineira, o que ocasionou grande disparidade

do  regulamento  federal  frente  ao  estadual.  Frise-se  que  a  norma  estadual  foi

promulgada  quando  da  vigência  da  Lei  Federal  4.771/65,  ora  expressamente

revogada.

Insta salientar que o Estado de Minas Gerais sempre foi pioneiro na implementação

de políticas de gestão dos recursos naturais, inclusive, pode-se perceber que vários
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dispositivos legais presentes no ordenamento nacional já estão regulamentados na

norma estadual, porém, pendentes de aprimoramento.

Ademais, há iminente necessidade do equacionamento da norma estadual ao mais

próximo das regras gerais editadas pela União, para que o Estado de Minas Gerais

não tenha uma norma em confronto direto com o novo “mens legislatoris” previsto na

norma federal, ocasionando insegurança jurídica, conflitos judiciais, desinteresse em

investimentos e, até mesmo, quebra do pacto federativo.

Assim, o Estado de Minas Gerais, sempre na vanguarda da regularização ambiental

e no exercício e limites de sua competência concorrente esculpida no art. 24, inciso

VI, da Constituição Federal de 1988, propõe o presente projeto de lei, o qual possui

espelho  nas  normas  gerais  editadas  pela  União,  sem  deixar,  contudo,  de

regulamentar situações fáticas peculiares ao extenso e assimétrico território mineiro,

merecedor de normas específicas.

Ressaltamos  que  os  artigos  que  foram  objeto  de  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade na Lei Federal foram mantidos no projeto de Lei uma vez que

apenas  sairão  do  ordenamento  jurídico  quando  forem  declarados  como

inconstitucionais  pelo  Poder  Judiciário,  em  decisão  final  transitada  em  julgado,

portanto possuem eficácia jurídica,  o que não impede uma parcimônia do Estado

quanto a avaliação da viabilidade de sua permanência.

São  essas,  Senhor  Governador,  as  razões  fundamentais  para  a  proposição  do

projeto de lei em apreço, que ora submetemos à consideração de Vossa Excelência.

Adriano  Magalhães  Chaves,  Secretário  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável - Elmiro Alves do Nascimento, Secretário de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

PROJETO DE LEI Nº 3.915/2013

Dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art.  1º  -  As  políticas  florestal  e  de  proteção  à  biodiversidade  no  Estado

compreendem as ações empreendidas pelo Poder Público para o uso sustentável dos

recursos  naturais  e  para  a  conservação  do  meio  ambiente  ecologicamente
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equilibrado,  essencial  à  sadia  qualidade  de  vida,  nos  termos  do  art.  214  da

Constituição do Estado.

Art. 2º - A ação governamental de proteção e uso sustentável de florestas e demais

formas de vegetação será desenvolvida de acordo com:

I - a Política Estadual de Meio Ambiente;

II - a Política Estadual de Recursos Hídricos;

III - a Política Agrícola;

IV - o Sistema Estadual de Unidades de Conservação;

V - a Política Estadual de Florestas Plantadas com Finalidade Econômica;

VI - a Política Estadual de Mudanças Climáticas; e

VII - a Política Estadual da Biodiversidade.

Art. 3º - As florestas e as demais formas de vegetação nativa existentes no Estado,

reconhecidas de utilidade ao meio ambiente e às terras que revestem, bem como os

ecossistemas por elas integrados são bens de interesse comum, respeitados o direito

de propriedade e a função social da propriedade, com as limitações que a legislação

em geral e esta lei em especial estabelecem.

Art. 4º - A utilização dos recursos vegetais naturais e as atividades que importem

uso  alternativo  do  solo  serão  conduzidas  de  forma  a  minimizar  os  impactos

ambientais  delas  decorrentes  e  a  melhorar  a  qualidade  de  vida,  observadas  as

seguintes diretrizes:

I - proteção e conservação da biodiversidade;

II - proteção e conservação das águas;

III - proteção e conservação dos solos;

IV - preservação e conservação do patrimônio genético; e

V  -  compatibilização  entre  o  desenvolvimento  socioeconômico  e  o  equilíbrio

ambiental.

Art.  5º - As políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado têm por

objetivos:

I - assegurar a proteção e a conservação das formações vegetais nativas;

II - garantir a integridade da fauna migratória e das espécies vegetais e animais

endêmicas,  raras  ou  ameaçadas  de  extinção,  assegurando  a  manutenção  dos
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ecossistemas a que pertencem;

III  -  disciplinar o uso alternativo do solo e controlar a exploração, a utilização, o

transporte e o consumo de produtos e subprodutos da flora nativa;

IV  -  controlar  a  origem,  o  transporte  e  o  consumo  do  subproduto  de  floresta

plantada;

V  -  prevenir  alterações  das  características  e  dos  atributos  dos  ecossistemas

nativos;

VI - promover a recuperação de áreas degradadas;

VII - proteger a flora e a fauna silvestre;

VIII - desenvolver ações com a finalidade de suprir a demanda de produtos da flora

susceptíveis de exploração e uso;

IX - estimular programas de educação ambiental e de turismo ecológico;

X -  promover a compatibilização das ações de política florestal e de proteção à

biodiversidade  com  as  ações  das  demais  políticas  relacionadas  com os  recursos

naturais;

XI - promover a estruturação das cadeias produtivas relacionadas ao extrativismo,

ao manejo florestal e à sociobiodiversidade;

XII - promover o desenvolvimento de estratégias que efetivem a conservação da

biodiversidade,  dentre  elas,  o  pagamento  de  serviços  ambientais  e  o  fomento  à

utilização de sistemas agroflorestais;

XIII - promover a utilização de sistemas de produção e proteção florestal e demais

formas de vegetação que possibilitem a conservação da biodiversidade e a inclusão

social; e

XIV - estimular o desenvolvimento de pesquisa que potencialize a conservação da

biodiversidade e o desenvolvimento sustentável.

Art. 6º - O Poder Público criará, em consonância com as diretrizes estabelecidas

em planos estaduais, mecanismos para fomentar:

I - a produção florestal e extrativista com o objetivo de:

a) favorecer o suprimento e o consumo sustentável de produtos e subprodutos da

flora para uso industrial, artesanal, comercial, doméstico e social;

b) incentivar o uso sustentável da flora;



172
____________________________________________________________________________

c)  complementar  programas  de  conservação  do  solo  e  de  regeneração,

recomposição e recuperação de áreas degradadas;

d) desenvolver programas e projetos de educação e inovação tecnológica, visando

à utilização de espécies da flora;

e) desenvolver programas de incentivo à transferência e à difusão de tecnologia e

de métodos de gerenciamento;

f)  promover  e  estimular  a  elaboração  e  a  implantação  de  projetos  para  a

recuperação de áreas em processo de desertificação;

g)  promover  e  estimular  a  implantação  de  projetos  para  recomposição  e

recuperação de áreas de reserva legal e de preservação permanente;

h) promover a inclusão do componente florestal nas propriedades rurais do Estado,

por  meio  da  implementação de  sistemas  de produção,  proteção,  recomposição e

recuperação de base agroecológica, agroflorestal, bem como pela estruturação das

cadeias florestais relacionadas ao extrativismo, ao manejo florestal de uso múltiplo e

da sociobiodiversidade; e

i) promover a conexão de remanescentes de vegetação e a recuperação de áreas

degradadas, visando à formação de corredores ecológicos;

II - as pesquisas direcionadas para:

a) preservação, conservação e recuperação de ecossistemas;

b) criação, implantação, manutenção e manejo das unidades de conservação;

c) manejo e uso sustentável dos recursos naturais;

d)  desenvolvimento  tecnológico,  visando  à  utilização  de  espécies  nativas  ou

exóticas;

III - o desenvolvimento de programas de educação ambiental para a proteção da

biodiversidade;

IV - o desenvolvimento de programas de turismo ecológico e ecoturismo; e

V - o reconhecimento da função estratégica da produção rural na recuperação e

manutenção das florestas e demais formas de vegetação nativa e do papel destas na

sustentabilidade da produção agropecuária.

Art. 7º - O Poder Público promoverá o monitoramento dos ecossistemas terrestres e

aquáticos, implantando e mantendo a infraestrutura adequada, com vistas à adoção



173
____________________________________________________________________________

das medidas necessárias à sua proteção.

Art. 8º - Para os efeitos desta lei, entende-se por:

I  -  Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por

vegetação  nativa,  com  a  função  ambiental  de  preservar  os  recursos  hídricos,  a

paisagem,  a  estabilidade  geológica  e  a  biodiversidade,  facilitar  o  fluxo  gênico  de

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas;

II - Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural,

delimitada nos termos desta lei,  com a função de assegurar  o uso econômico de

modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a

reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade,

bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa;

III  -  área  rural  consolidada:  área  de  imóvel  rural  com  ocupação  antrópica

preexistente  a  22  de  julho  de  2008,  com  edificações,  benfeitorias  ou  atividades

agrossilvipastoris, admitida, neste último caso, a adoção do regime de pousio;

IV  -  pousio:  prática  de  interrupção  temporária  de  atividades  ou  usos  agrícolas,

pecuários ou silviculturais, por no máximo cinco anos, para possibilitar a recuperação

da capacidade de uso ou da estrutura física do solo, que será comprovada por laudo

técnico  de  profissional  habilitado,  acompanhado  da  anotação de responsabilidade

técnica;

V - ocupação antrópica consolidada em área urbana: uso alternativo do solo em

área de preservação permanente, estabelecido até 22 de julho de 2008, por meio de

ocupação da área com edificações, benfeitorias ou parcelamento do solo, definido no

plano diretor ou projeto de expansão aprovado pelo município;

VI  -  pequena propriedade ou posse rural  familiar:  aquela  explorada mediante  o

trabalho  pessoal  do  agricultor  familiar  e  empreendedor  familiar  rural,  incluindo os

assentamentos e projetos de reforma agrária, e que atenda ao disposto no art. 3º da

Lei Federal nº 11.326, de 24 de julho de 2006;

VII - povos e comunidades tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e que se

reconhecem como tais,  que possuem formas próprias  de  organização social,  que

ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução

cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações
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e práticas geradas e transmitidas pela tradição;

VIII  -  uso  alternativo  do  solo:  substituição  de  vegetação  nativa  e  formações

sucessoras naturais por outras coberturas do solo, como atividades agrossilvipastoril,

industriais,  de  geração  e  transmissão  de  energia,  de  mineração  e  de  transporte,

assentamentos urbanos ou outras formas de ocupação humana;

IX - manejo sustentável: administração da vegetação natural para a obtenção de

benefícios  econômicos,  sociais  e  ambientais,  respeitando-se  os  mecanismos  de

sustentação  do  ecossistema objeto  do  manejo  e  considerando-se,  cumulativa  ou

alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras ou não, de múltiplos

produtos e subprodutos da flora, bem como a utilização de outros bens e serviços;

X - várzea de inundação ou planície de inundação: áreas marginais a cursos d´água

sujeitas a enchentes e inundações periódicas;

XI - faixa de passagem de inundação: área de várzea ou planície de inundação

adjacente a cursos d´água que permite o escoamento da enchente;

XII  -  relevo  ondulado:  expressão  geomorfológica  usada  para  designar  área

caracterizada por movimentações do terreno que geram depressões, cuja intensidade

permite sua classificação como relevo suave, suave ondulado, ondulado, fortemente

ondulado e montanhoso;

XIII -  área abandonada, subutilizada ou utilizada de forma inadequada: área não

efetivamente utilizada, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 6º da Lei Federal nº 8.629,

de 25 de fevereiro de 1993, ou que não atenda aos índices previstos no referido

artigo, ressalvadas as áreas em pousio;

XIV - áreas úmidas: pantanais e superfícies terrestres cobertas de forma periódica

por  águas,  cobertas  originalmente  por  florestas  ou  outras  formas  de  vegetação

adaptadas à inundação;

XV - picada: abertura com largura média de dois metros, que se realiza por meio do

corte  e/ou  supressão  de  cipós,  herbáceas  e  de  indivíduos  arbóreos  de  menor

diâmetro, que não resulte em rendimento lenhoso até o limite de 18st/há (dezoito

estéreos por hectare), prática utilizada somente como método de acesso que permita

caminhar  ou  adentrar  em  local  onde  a  vegetação  impeça  a  livre  circulação  de

pessoas  portando  pequenos  equipamentos,  principalmente  nos  casos  relativos  à
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execução de serviços de projeto, operação, manutenção e demais atividades;

XVI - Sistema Agroflorestal: sistema de uso e ocupação do solo em que plantas

lenhosas perenes são manejadas em associação com plantas herbáceas, arbustivas,

arbóreas,  culturas  agrícolas,  forrageiras  em  uma mesma  unidade  de  manejo,  de

acordo  com  arranjo  espacial  e  temporal,  com  alta  diversidade  de  espécies  e

interações entre estes componentes;

XVII  -  produção de base agroecológica:  aquela que busca otimizar a integração

entre  capacidade  produtiva,  uso  e  conservação  da  biodiversidade  e  dos  demais

recursos  naturais,  equilíbrio  ecológico,  eficiência  econômica  e  justiça  social,

abrangida ou não pelos mecanismos de controle de que trata a Lei Federal nº 10.831,

de 23 de dezembro de 2003, e sua regulamentação;

XVIII - extrativismo: sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo

sustentável, de recursos naturais renováveis;

XIX  -  cadeia  da  sociobiodiversidade:  sistema  integrado,  constituído  por  atores

interdependentes e por uma sucessão de processos de educação, pesquisa, manejo,

produção,  beneficiamento,  distribuição,  comercialização e  consumo de produtos  e

serviços da sociobiodiversidade, com identidade cultural e incorporação de valores e

saberes locais e que asseguram a distribuição justa e equitativa dos seus benefícios;

XX -  preservação:  conjunto de métodos,  procedimentos e políticas  que visam à

proteção a longo prazo das espécies, hábitats e ecossistemas, além da manutenção

dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais;

XXI - Conservação “in situ”: conservação de ecossistemas e hábitats naturais e a

manutenção  e  recuperação  de  populações  viáveis  de  espécies  em  seus  meios

naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham

desenvolvido suas propriedades características;

XXII - recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre

degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição

original;

XXIII - restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre

degradada o mais próximo possível da sua condição original;

XXIV  -  corredores  ecológicos:  são  porções  de  ecossistemas  naturais  ou
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seminaturais, ligando as unidades de conservação, que possibilitam entre si o fluxo

de  genes  e  o  movimento  da  biota,  facilitando  a  dispersão  de  espécies  e  a

recolonizacão de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que

demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior  do que aquela das

unidades individuais;

XXV  -  vereda:  fitofisionomia  de  savana,  encontrada  em  solos  hidromórficos,

usualmente com a palmeira arbórea “Mauritia flexuosa” - buriti emergente, sem formar

dossel, em meio a agrupamentos de espécies arbustivo-herbáceas;

XXVI - nascente: afloramento natural do lençol freático, que apresenta perenidade e

dá início a um curso d’água;

XXVII - olho d’água: afloramento natural do lençol freático, mesmo que intermitente;

XXVIII  -  leito regular:  a calha por onde correm regularmente as águas do curso

d’água durante o ano;

XXIX -  curso d’água intermitente:  corpos de água lóticos, que naturalmente não

apresentam escoamento superficial por períodos do ano;

XXX - curso d’água efêmero: corpos de água lóticos, que possuem escoamento

superficial apenas, durante ou imediatamente após períodos de precipitação;

XXXI  -  aceiros:  faixas  onde  a  continuidade  da  vegetação  é  interrompida  ou

modificada  com  a  finalidade  de  dificultar  a  propagação  do  fogo  e  facilitar  o  seu

combate, com largura variada de acordo com o tipo de material combustível, com a

localização em relação à configuração do terreno e com as condições metereológicas

esperadas na época de ocorrência de incêndios;

XXXII  -  unidade  de conservação:  espaço territorial  e  seus  recursos  ambientais,

incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente

instituído pelo Poder Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob

regime  especial  de  administração,  ao  qual  se  aplicam  garantias  adequadas  de

proteção;

XXXIII  -  conservação  da  natureza:  o  manejo  do  uso  humano  da  natureza,

compreendendo  a  preservação,  a  manutenção,  a  utilização  sustentável,  a

restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior

benefício,  em bases sustentáveis,  às atuais gerações, mantendo seu potencial de
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satisfazer  as  necessidades  e  aspirações  das  gerações  futuras  e  garantindo  a

sobrevivência dos seres vivos em geral;

XXXIV -  diversidade biológica:  a variabilidade de organismos vivos de todas as

origens,  compreendendo,  dentre  outros,  os  ecossistemas  terrestres,  marinhos  e

outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; e,

ainda, a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas;

XXXV  -  recurso  ambiental:  a  atmosfera,  as  águas  interiores,  superficiais  e

subterrâneas,  os  estuários,  o  mar  territorial,  o  solo,  o  subsolo,  os  elementos  da

biosfera, a fauna e a flora;

XXXVI  -  proteção  integral:  manutenção  dos  ecossistemas  livres  de  alterações

causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos

naturais;

XXXVII - manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação

da diversidade biológica e dos ecossistemas;

XXXVIII - uso indireto: aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição

dos recursos naturais;

XXXIX  -  uso  direto:  aquele  que  envolve  coleta  e  uso,  comercial  ou  não,  dos

recursos naturais;

XL - uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade

dos  recursos  ambientais  renováveis  e  dos  processos  ecológicos,  mantendo  a

biodiversidade  e  os  demais  atributos  ecológicos,  de  forma  socialmente  justa  e

economicamente viável;

XLI  -  área  verde  urbana:  espaços,  públicos  ou  privados,  com  predomínio  de

vegetação,  preferencialmente  nativa,  natural  ou  recuperada,  previstos  no  Plano

Diretor, nas Leis de Zoneamento Urbano e Uso do Solo do Município, indisponíveis

para  construção  de  moradias,  destinados  aos  propósitos  de  recreação,  lazer,

melhoria da qualidade ambiental urbana, proteção dos recursos hídricos, manutenção

ou melhoria paisagística, proteção de bens e manifestações culturais;

XLII  -  crédito  de  carbono:  título  de  direito  sobre  bem  intangível  e  incorpóreo

transacionável;

XLIII - utilidade pública:



178
____________________________________________________________________________

a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;

b) as obras de infraestrutura destinadas às concessões e aos serviços públicos de

transporte,  sistema viário,  inclusive  aquele  necessário  aos parcelamentos  de  solo

urbano  aprovados  pelos  municípios,  saneamento,  gestão  de  resíduos,  energia,

telecomunicações, radiodifusão, instalações necessárias à realização de competições

esportivas  estaduais,  nacionais  ou  internacionais,  bem  como  mineração,  exceto,

neste último caso, a extração de areia, argila, saibro e cascalho;

c) as atividades e as obras de defesa civil;

d) as atividades que comprovadamente proporcionem melhorias na proteção das

funções ambientais referidas no inciso I deste artigo; e

e)  outras  atividades  similares  devidamente  caracterizadas  e  motivadas  em

procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional

ao empreendimento proposto, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo Federal

ou Chefe do Poder Executivo Estadual;

XLIV - interesse social:

a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais

como prevenção,  combate e controle do fogo, controle da erosão,  erradicação de

invasoras e proteção de plantios com espécies nativas;

b)  a  exploração  agroflorestal  sustentável  praticada  na  pequena  propriedade  ou

posse  rural  familiar  ou  por  povos  e  comunidades  tradicionais,  desde  que  não

descaracterize a cobertura vegetal existente e não prejudique a função ambiental da

área;

c) a implantação de infraestrutura pública destinada a esportes, lazer e atividades

educacionais  e  culturais  ao  ar  livre  em  áreas  urbanas  e  rurais  consolidadas,

observadas as condições estabelecidas nesta lei;

d)  a  regularização  fundiária  de  assentamentos  humanos  ocupados

predominantemente por população de baixa renda em áreas urbanas consolidadas,

observadas as condições estabelecidas na Lei Federal nº 11.977, de 7 de julho de

2009;

e) a implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de

efluentes  tratados  para  projetos  cujos  recursos  hídricos  são  partes  integrantes  e



179
____________________________________________________________________________

essenciais da atividade;

f)  as  atividades  de  pesquisa  e  extração  de  areia,  argila,  saibro  e  cascalho,

outorgadas pela autoridade competente;

g) a realização de atividade de desassoreamento de cursos d’água com vistas à

minimização de eventos críticos hidrológicos adversos;

h) a implantação da infraestrutura necessária para a acumulação e condução de

água para a atividade de agricultura irrigada,  regularização de vazão para fins de

perenização de curso d’água; e

i)  outras  atividades  similares  devidamente  caracterizadas  e  motivadas  em

procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional à

atividade proposta, definidas em ato do Chefe do Poder Executivo Federal ou Chefe

do Poder Executivo Estadual;

XLV - atividades eventuais ou de baixo impacto ambiental:

a)  abertura de pequenas  vias  de  acesso de pessoas  e animais,  suas  pontes e

pontilhões;

b)  implantação  de  instalações  necessárias  à  captação  e  condução  de  água  e

efluentes tratados, desde que comprovada a regularização do uso ou a intervenção

dos recursos hídricos;

c) implantação de trilhas para o desenvolvimento do ecoturismo;

d) construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno ancoradouro;

e)  construção  de  moradia  de  agricultores  familiares,  remanescentes  de

comunidades quilombolas e outras populações extrativistas e tradicionais em áreas

rurais, onde o abastecimento de água se dê pelo esforço próprio dos moradores;

f) construção e manutenção de cercas e aceiros;

g) pesquisa científica relativa a recursos ambientais, respeitados outros requisitos

previstos na legislação aplicável;

h)  coleta de produtos não madeireiros  para  fins  de  subsistência  e produção de

mudas,  como sementes, castanhas e frutos, respeitada a legislação específica de

acesso a recursos genéticos;

i) plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, castanhas e outros

produtos vegetais, desde que não implique supressão da vegetação existente nem
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prejudique a função ambiental da área;

j) exploração agroflorestal e manejo sustentável, comunitário e familiar, incluindo a

extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterizem a

cobertura vegetal nativa existente nem prejudiquem a função ambiental da área;

k) abertura de picada para fins de reconhecimento e levantamentos técnicos e ou

científicos;

l)  realização  de  atividade  de  desassoreamento  e  manutenção  em barramentos,

desde  que  comprovada  a  regularização  do  uso  ou  a  intervenção  dos  recursos

hídricos; e

m) outras ações ou atividades similares reconhecidas como eventuais e de baixo

impacto ambiental em ato do Conselho Nacional do Meio Ambiente ou do Conselho

Estadual de Política Ambiental - COPAM;

XLVI -  Plano de Suprimento Sustentável:  compromisso em que se estabelece o

cronograma  de  plantio,  a  área  de  plantio  e  a  volumetria  a  ser  realizada  pelo

empreendimento, para atingir sua sustentabilidade, determinando a implantação e a

manutenção de florestas próprias ou de terceiros, destinadas à exploração racional

com vistas ao suprimento florestal.

CAPÍTULO II

DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

Art. 9º - Considera-se Área de Preservação Permanente - APP, em zonas rurais ou

urbanas, para os efeitos desta lei:

I  -  as  faixas marginais  de  qualquer  curso d’água natural  perene e  intermitente,

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima

de:

a) trinta metros, para os cursos d’água de menos de dez metros de largura;

b) cinquenta metros, para os cursos d’água que tenham de dez a cinquenta metros

de largura;

c) cem metros, para os cursos d’água que tenham de cinquenta a duzentos metros

de largura;

d) duzentos metros, para os cursos d’água que tenham de duzentos a seiscentos

metros de largura; e
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e)  quinhentos  metros,  para  os  cursos  d’água  que  tenham  largura  superior  a

seiscentos metros;

II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima

de:

a) cem metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até vinte hectares

de superfície, cuja faixa marginal seja cinquenta metros; e

b) trinta metros, em zonas urbanas;

III  -  as  áreas  no  entorno  dos  reservatórios  d’água  artificiais,  decorrentes  de

barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença

ambiental do empreendimento;

IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que

seja sua situação topográfica, no raio mínimo de cinquenta metros;

V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45° (quarenta e cinco

graus), equivalente a cem por cento na linha de maior declive;

VI - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em

faixa nunca inferior a cem metros em projeções horizontais;

VII - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima de cem

metros e inclinação média maior que 25° (vinte e cinco graus), as áreas delimitadas a

partir  da  curva  de  nível  correspondente  a  2/3  (dois  terços)  da  altura  mínima  da

elevação  sempre  em  relação  à  base,  sendo  esta  definida  pelo  plano  horizontal

determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos ondulados,

pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação;

VIII - as áreas em altitude superior a mil e oitocentos metros, qualquer que seja a

vegetação; e

IX - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de

cinquenta metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado.

§ 1º - Não será exigida APP no entorno de reservatórios artificiais de água que não

decorram de barramento ou represamento de cursos d’água naturais.

§ 2º -  No entorno dos reservatórios artificiais,  situados em áreas rurais com até

vinte hectares de superfície, a APP terá, no mínimo, quinze metros, medida a partir da

cota máxima de operação, observada a faixa máxima de cinquenta metros.
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§ 3º - No entorno dos reservatórios artificiais situados em áreas urbanas, a APP

será de quinze metros, até a superveniência de lei municipal.

§ 4º - Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a um

hectare, fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e III do

“caput”, vedada nova supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do

órgão ambiental competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA.

§ 5º - É admitido para a pequena propriedade ou posse rural familiar e para povos e

comunidades tradicionais, o plantio de culturas temporárias e sazonais de vazante de

ciclo curto na faixa de terra que fica exposta no período de vazante dos rios ou lagos,

desde que não implique na supressão de novas áreas  de vegetação nativa,  seja

conservada a qualidade da água e do solo e seja protegida a fauna silvestre.

§ 6º - Nos imóveis rurais com até quinze módulos fiscais, é admitida, nas áreas de

que tratam os incisos I e II do “caput”, a prática da aquicultura e a infraestrutura física

diretamente a ela associada, desde que:

I - sejam adotadas práticas sustentáveis de manejo de solo e água e de recursos

hídricos,  garantindo  sua  qualidade  e  quantidade,  de  acordo  com  norma  dos

Conselhos Estaduais de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos;

II  -  não esteja em desacordo com os respectivos planos de bacia ou planos de

gestão de recursos hídricos;

III - seja realizado o licenciamento ou autorizado pelo órgão ambiental competente;

IV - o imóvel esteja inscrito no Cadastro Ambiental Rural - CAR; e

V - não implique novas supressões de vegetação nativa.

Art. 10 - Na implantação de reservatório d’água artificial destinado à geração de

energia ou ao abastecimento público, é obrigatória a aquisição, desapropriação ou

instituição de servidão administrativa pelo empreendedor das APPs criadas em seu

entorno,  conforme estabelecido no licenciamento ambiental,  observando-se a faixa

mínima de trinta metros e máxima de cem metros em área rural, e a faixa mínima de

quinze metros e máxima de trinta metros em área urbana.

§ 1º - Na implantação de reservatório d’água artificial, o empreendedor, no âmbito

do licenciamento ambiental,  elaborará Plano Ambiental  de Conservação e Uso do

Entorno  do  Reservatório  Artificial,  em  conformidade  com  termo  de  referência
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expedido pelo órgão competente.

§  2º  -  O  Plano  Ambiental  de  Conservação  e  Uso  do  Entorno  de  Reservatório

Artificial  deverá  ser  apresentado  ao  órgão  ambiental  e  aprovado  até  o  início  da

operação do empreendimento, não constituindo a sua ausência impedimento para a

expedição da licença de instalação.

§ 3º - Para os empreendimentos em operação, o Plano Ambiental de Conservação

e Uso do Entorno de Reservatório Artificial deverá ser apresentado e aprovado na

fase de revalidação da licença ambiental de operação ou antes da emissão da licença

ambiental corretiva.

§  4º  -  A aprovação  do  Plano  Ambiental  de  Conservação  e  Uso  do Entorno do

Reservatório Artificial  deverá ser precedida da realização de consulta pública, sob

pena de nulidade do ato administrativo.

§  5º  -  O  Plano  Ambiental  de  Conservação  e  Uso  do  Entorno  do  Reservatório

Artificial poderá indicar áreas para implantação de pólos turísticos e lazer no entorno

do reservatório artificial.

§ 6º - Na elaboração do Plano Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do

Reservatório Artificial, o uso, em qualquer hipótese, não poderá exceder a dez por

cento do total da APP.

§  7º  -  O  percentual  de  área  previsto  no  §  6º  somente  poderá  ser  ocupado,

respeitadas a legislação municipal, estadual e federal, e desde que a ocupação esteja

devidamente licenciada ou autorizada pelo órgão ambiental competente.

§ 8º - Para os reservatórios artificiais de água destinados à geração de energia ou

ao  abastecimento  público  que  foram  registrados  ou  tiveram  seus  contratos  de

concessão ou autorização assinados anteriormente à data de 24 de agosto de 2001,

a  faixa da APP será  a  distância  entre o nível  máximo operativo  normal  e  a  cota

máxima “maximorum”.

Art. 11 - Consideram-se, ainda, de preservação permanente, quando declaradas de

interesse  social  por  ato  do  Chefe  do  Poder  Executivo,  as  áreas  cobertas  com

florestas ou outras formas de vegetação destinadas a uma ou mais das seguintes

finalidades:

I - conter a erosão do solo e mitigar riscos de enchentes e deslizamentos de terra e
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de rocha;

II - proteger as veredas;

III - proteger várzeas;

IV - abrigar exemplares da fauna ou da flora ameaçados de extinção ou endêmicos;

V - proteger sítios de excepcional beleza ou de valor científico, cultural ou histórico;

VI - formar faixas de proteção ao longo de rodovias e ferrovias;

VII - assegurar condições de bem-estar público;

VIII - auxiliar a defesa do território nacional, a critério das autoridades militares; e

IX - proteger áreas úmidas, especialmente as de importância internacional.

Art. 12 - A intervenção em APP poderá ser autorizada em casos de utilidade pública,

interesse social ou atividades eventuais ou de baixo impacto, desde que devidamente

caracterizados  e  motivados  em  procedimento  administrativo  próprio  pelo  órgão

ambiental competente.

§ 1º - É dispensada a autorização do órgão ambiental competente para a execução,

em caráter de urgência, de atividades de segurança nacional e obras de interesse da

defesa civil destinadas à prevenção e mitigação de acidentes em áreas urbanas.

§ 2º - A intervenção em APP protetora de nascente somente poderá ser autorizada

em caso de utilidade pública.

§ 3º - São vedadas quaisquer intervenções nas áreas de veredas, salvo em casos

de utilidade pública, dessedentação de animais ou consumo humano.

§  4º  -  Não  haverá,  em  qualquer  hipótese,  direito  à  regularização  de  futuras

intervenções ou supressões de vegetação nativa, além das previstas nesta lei.

Art.  13 -  Nas APPs é autorizada, exclusivamente,  a continuidade das atividades

agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural em áreas rurais consolidadas até

22 de julho de 2008.

§ 1º - Para os imóveis rurais com área de até um módulo fiscal que possuam áreas

consolidadas  em  APPs  ao  longo  de  cursos  d’água  naturais,  será  obrigatória  a

recomposição das respectivas faixas marginais em cinco metros contados da borda

da calha do leito regular, independentemente da largura do curso d´água.

§ 2º - Para os imóveis rurais com área superior a um módulo fiscal e de até dois

módulos  fiscais  que  possuam  áreas  consolidadas  em  APPs  ao  longo  de  cursos
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d’água naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em

oito  metros  contados  da  borda  da  calha  do  leito  regular,  independentemente  da

largura do curso d´água.

§ 3º - Para os imóveis rurais com área superior a dois e de até quatro módulos

fiscais  que  possuam  áreas  consolidadas  em  APPs  ao  longo  de  cursos  d’água

naturais, será obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais em quinze

metros contados da borda da calha do leito regular, independentemente da largura do

curso d’água.

§  4º  -  Para  os  imóveis  rurais  com área  superior  a  quatro  módulos  fiscais  que

possuam áreas  consolidadas em  APPs ao longo de cursos d’água naturais,  será

obrigatória a recomposição das respectivas faixas marginais:

I - em vinte metros contados da borda da calha do leito regular, para imóveis com

área superior a quatro e de até dez módulos fiscais, nos cursos d’agua com até dez

metros de largura; e

II  -  nos  demais  casos,  conforme  determinação  do  Programa  de  Regularização

Ambiental - PRA, observado o mínimo de vinte e o máximo de cem metros contados

da borda da calha do leito regular.

§ 5º - Nos casos de áreas rurais consolidadas em APPs no entorno de nascentes e

olhos d’água perenes, será admitida a manutenção de atividades agrossilvipastoris,

de ecoturismo ou de turismo rural, sendo obrigatória a recomposição do raio mínimo

de quinze metros.

§ 6º - Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em APPs no entorno

de  lagos  e  lagoas  naturais,  será  admitida  a  manutenção  de  atividades

agrossilvipastoris,  de  ecoturismo  ou  de  turismo  rural,  sendo  obrigatória  a

recomposição de faixa marginal com largura mínima de:

I - cinco metros, para imóveis rurais com área de até um módulo fiscal;

II - oito metros, para imóveis rurais com área superior a um módulo fiscal e de até

dois módulos fiscais;

III - quinze metros, para imóveis rurais com área superior a dois e de até quatro

módulos fiscais; e

IV - trinta metros, para imóveis rurais com área superior a quatro módulos fiscais.
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§ 7º  -  Nos  casos  de áreas  rurais  consolidadas  em  veredas,  será  obrigatória  a

recomposição das faixas marginais,  em projeção horizontal, delimitadas a partir do

espaço brejoso e encharcado, de largura mínima de:

I - trinta metros, para imóveis rurais com área de até quatro módulos fiscais; e

II  -  cinquenta  metros,  para  imóveis  rurais  com área  superior  a  quatro  módulos

fiscais.

§ 8º - Será considerada, para os fins do disposto no “caput” e nos §§ 1º a 7º, a área

detida pelo imóvel rural em 22 de julho de 2008.

§ 9º - Será admitida a manutenção de residências e da infraestrutura associada às

atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo e de turismo rural, inclusive o acesso a

essas atividades, independentemente das determinações contidas no “caput” e nos

§§ 1º a 7º, desde que não estejam em área que ofereça risco à vida ou à integridade

física das pessoas.

§  10  -  A  recomposição  de  que  trata  este  artigo  poderá  ser  feita,  isolada  ou

conjuntamente, pelos seguintes métodos:

I - condução de regeneração natural de espécies nativas;

II - plantio de espécies nativas;

III - plantio de espécies nativas conjugado com a condução da regeneração natural

de espécies nativas; e

IV - plantio intercalado de espécies lenhosas, perenes ou de ciclo longo, exóticas

com nativas de ocorrência regional, em até cinquenta por cento da área total a ser

recomposta, no caso dos imóveis a que se refere o inciso VI do “caput” do art. 8º.

§  11 -  Em todos os casos  previstos  neste artigo,  o Poder  Público,  verificada a

existência  de  risco  de  agravamento  de  processos  erosivos  ou  de  inundações,

determinará  a  adoção  de  medidas  mitigadoras  que  garantam  a  estabilidade  das

margens e a qualidade da água, após deliberação do Conselho Estadual de Meio

Ambiente.

§ 12 - A partir da data da publicação desta lei e até o término do prazo de adesão

ao PRA, é autorizada a continuidade das atividades desenvolvidas nas áreas de que

trata o “caput”, as quais deverão ser informadas no CAR, para fins de monitoramento,

sendo exigida a adoção de medidas de conservação do solo e da água.
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§  13  -  As  APPs  localizadas  em  imóveis  inseridos  nos  limites  de  Unidades  de

Conservação de Proteção Integral criadas por ato do Poder Público não são passíveis

de ter quaisquer atividades consideradas como consolidadas nos termos do “caput” e

dos §§ 1º ao 12, ressalvado o que dispuser o Plano de Manejo elaborado e aprovado

de acordo com as orientações emitidas pelo órgão ambiental competente, nos termos

que  dispuser  o  regulamento,  devendo  o  proprietário,  possuidor  ou  ocupante  a

qualquer título adotar todas as medidas indicadas.

§  14  -  Em  bacias  hidrográficas  consideradas  críticas,  conforme  previsto  em

legislação  específica,  o  Chefe  do  Poder  Executivo  poderá,  em  ato  próprio,

estabelecer metas e diretrizes de recuperação ou conservação da vegetação nativa

superiores às definidas no “caput” e nos §§ 1º a 7º, como projeto prioritário, ouvidos o

Comitê de Bacia Hidrográfica, o Conselho Estadual de Meio Ambiente e o Conselho

Estadual de Recursos Hídricos.

§ 15 - A existência das situações previstas no “caput” deverá ser informada no CAR

para fins de monitoramento, sendo exigida, nesses casos, a adoção de técnicas de

conservação do solo e da água que visem à mitigação dos eventuais impactos.

§ 16 - No caso das intervenções já existentes, antes mesmo da disponibilização do

CAR, o proprietário ou possuidor rural é responsável pela conservação do solo e da

água, por meio de adoção de boas práticas agronômicas indicadas pelos órgãos de

assistência técnica rural ou por profissional habilitado.

§ 17 - A realização das atividades previstas no “caput” observará critérios técnicos

de conservação do solo e da água indicados no PRA, sendo vedada a conversão de

novas áreas para uso alternativo do solo.

§  18  -  Nas  APPs  localizadas  em área urbana com Plano Diretor  ou  projeto  de

expansão  aprovados  pelo  município,  será  respeitada  a  ocupação  consolidada,

atendidas as recomendações técnicas do Poder Público.

Art. 14 - Aos proprietários e possuidores dos imóveis rurais que, em 22 de julho de

2008,  detinham  até  quatro  módulos  fiscais  e  desenvolviam  atividades

agrossilvipastoris nas áreas consolidadas em APPs, é garantido que a exigência de

recomposição,  nos  termos  desta  lei,  somadas  todas  as  APPs  do  imóvel,  não

ultrapassará:
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I - dez por cento da área total do imóvel, para imóveis rurais com área de até dois

módulos fiscais; e

II - vinte por cento da área total do imóvel, para imóveis rurais com área superior a

dois e de até quatro módulos fiscais.

Art. 15 - Para os assentamentos do Programa de Reforma Agrária, a recomposição

de áreas consolidadas em APPs ao longo ou no entorno de cursos d'água, lagos e

lagoas  naturais  observará  as  exigências  estabelecidas  no  art.  13,  observados  os

limites de cada área demarcada individualmente, objeto de contrato de concessão de

uso, até a titulação por parte do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária -

INCRA.

Art. 16 - Nas áreas rurais consolidadas nos locais de que tratam os incisos V, VII,

VIII e IX do art. 9º, será admitida a manutenção de atividades florestais, culturas de

espécies  lenhosas,  perenes  ou  de ciclo  longo,  bem  como da infraestrutura  física

associada ao desenvolvimento de atividades agrossilvipastoris, vedada a conversão

de novas áreas para uso alternativo do solo.

§ 1º - O pastoreio extensivo nos locais referidos no “caput” deverá ficar restrito às

áreas de vegetação campestre natural ou já convertidas para vegetação campestre,

admitindo-se o consórcio com vegetação lenhosa perene ou de ciclo longo.

§  2º  -  A manutenção das  culturas  e  da  infraestrutura  de  que trata  o  “caput”  é

condicionada à adoção de práticas conservacionistas do solo e da água indicadas

pelos órgãos de assistência técnica rural ou profissional habilitado.

§ 3º - Admite-se, nas APPs, previstas no inciso VII do art. 9º, dos imóveis rurais de

até quatro módulos fiscais, no âmbito do PRA, a partir de boas práticas agronômicas

e de conservação do solo e da água, mediante deliberação do Conselho Estadual de

Meio Ambiente, a consolidação de outras atividades agrossilvipastoris, ressalvadas as

situações de risco de vida.

§ 4º - Nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45° (quarenta e

cinco graus), consideradas de preservação permanente, o procedimento de destoca

só será admitido em áreas rurais consolidadas, com implementação de medidas de

conservação de solo e água definidas pelo órgão de Assistência Técnica Rural ou

profissional habilitado com respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica.
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Art.  17  -  É  dispensada  de  autorização  do  órgão  ambiental  a  intervenção  para

recuperação de áreas de preservação permanente, desde que executada por meio do

plantio de essências nativas regionais, dentro das orientações técnicas, bem como a

execução de práticas de conservação do solo.

CAPÍTULO III

DA ÁREA DE RESERVA LEGAL

Art.  18 - Todo imóvel rural deve manter área no percentual mínimo de vinte por

cento com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da

aplicação das normas sobre as APPs, em relação à área do imóvel, excetuados os

casos previstos nesta lei.

§ 1º - Em caso de fracionamento do imóvel rural, a qualquer título, inclusive para

assentamentos pelo Programa de Reforma Agrária,  será considerada, para fins do

disposto no “caput”, a área do imóvel antes do fracionamento.

§ 2º -  Os empreendimentos de abastecimento público de água e tratamento de

esgoto não estão sujeitos à constituição de Reserva Legal.

§ 3º - Não será exigido Reserva Legal relativa às áreas adquiridas, desapropriadas,

objetos  de  servidão,  por  detentor  de  concessão,  permissão  ou  autorização  para

exploração  de  potencial  de  energia  nas  quais  funcionem  empreendimentos  de

geração de energia elétrica, subestações, linhas de transmissão e de distribuição de

energia elétrica.

§  4º  -  Não  será  exigido  Reserva  Legal  relativa  às  áreas  para  implantação  e

ampliação de obras relacionadas às infraestruturas de transporte.

Seção Única

Do Regime de Proteção da Reserva Legal

Art. 19 - A Reserva Legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa

pelo  proprietário  do imóvel  rural,  possuidor  ou ocupante a  qualquer  título,  pessoa

física ou jurídica, de direito público ou privado.

§  1º  -  Admite-se  a  exploração  econômica  da  Reserva  Legal,  mediante  manejo

sustentável previamente aprovado pelo órgão competente do SISNAMA.

§ 2º - Para fins de manejo de Reserva Legal na pequena propriedade ou posse

rural familiar, os órgãos integrantes do SISNAMA deverão estabelecer procedimentos
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simplificados de elaboração, análise e aprovação de tais planos de manejo.

§ 3º - Sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis, deverá

ser  iniciado  o  processo  de  recomposição  da  Reserva  Legal  em  até  dois  anos

contados a partir da data da publicação desta lei, devendo tal processo ser concluído

nos prazos estabelecidos pelo PRA.

Art.  20  -  A área  de  Reserva  Legal  deverá  ser  registrada  no  órgão  ambiental

competente,  por  meio  de  inscrição  no  CAR,  sendo  vedada  a  alteração  de  sua

destinação,  nos casos de transmissão, a qualquer título,  ou de desmembramento,

com as exceções previstas nesta lei.

§ 1º - A inscrição da Reserva Legal no CAR será feita mediante a apresentação de

planta e memorial descritivo, contendo a indicação das coordenadas geográficas com

pelo menos um ponto de amarração, conforme ato do Chefe do Poder Executivo.

§ 2º - Na posse, a área de Reserva Legal é assegurada por termo de compromisso

firmado pelo possuidor com o órgão competente do SISNAMA, com valor de título

executivo extrajudicial, que explicite, no mínimo, a sua localização e as obrigações

assumidas pelo possuidor conforme previsto nesta lei.

§ 3º - A transferência da posse implica a sub-rogação das obrigações assumidas no

termo de compromisso de que trata o § 2º.

§ 4º - O registro da Reserva Legal no CAR desobriga a averbação no Cartório de

Registro  de  Imóveis  e,  no  período entre  a  data  da  publicação da Lei  Federal  nº

12.651, de 25 de maio de 2012, e o registro no CAR, o proprietário ou possuidor rural

que desejar fazer a averbação terá direito à gratuidade.

Art.  21  -  A inserção do imóvel  rural  em perímetro  urbano definido  mediante  lei

municipal  não  desobriga  o  proprietário  ou  posseiro  da  manutenção  da  área  de

Reserva Legal, que só será extinta concomitantemente ao registro do parcelamento

do solo para fins urbanos aprovado segundo a legislação específica e consoante as

diretrizes do Plano Diretor de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição Federal.

Art.  22 - No manejo sustentável da vegetação florestal da Reserva Legal,  serão

adotadas práticas de exploração seletiva  nas modalidades  de manejo  sustentável

sem propósito comercial, para consumo na propriedade, e com propósito comercial,

para exploração florestal.
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Art. 23 - É livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como frutos,

cipós, folhas e sementes, devendo-se observar:

I - os períodos de coleta e volumes fixados em regulamentos específicos, quando

houver;

II - a época de maturação dos frutos e sementes; e

III - técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da espécie

coletada no caso de coleta de flores, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós, bulbos,

bambus e raízes.

Art.  24  -  O  manejo  florestal  sustentável  da  vegetação  da  Reserva  Legal  com

propósito comercial depende de autorização do órgão competente e deverá atender

as seguintes diretrizes e orientações:

I  -  não  descaracterizar  a  cobertura  vegetal  e  não  prejudicar  a  conservação da

vegetação nativa da área;

II - assegurar a manutenção da diversidade das espécies; e

III  -  conduzir  o  manejo  de  espécies  exóticas  com  a  adoção  de  medidas  que

favoreçam a regeneração de espécies nativas.

Art.  25 -  O manejo sustentável para exploração florestal eventual sem propósito

comercial, para consumo no próprio imóvel,  independe de autorização dos órgãos

competentes, devendo apenas ser declarados, previamente, ao órgão ambiental, a

motivação da exploração e o volume explorado, limitada a exploração anual a vinte

metros cúbicos.

Art. 26 - No manejo florestal nas áreas fora de Reserva Legal, aplica-se igualmente

o disposto nos arts. 23, 24 e 25.

Art. 27 - A localização da área de Reserva Legal no imóvel rural deverá levar em

consideração os seguintes estudos e critérios:

I - o plano diretor de bacia hidrográfica;

II - o Zoneamento Ecológico-Econômico;

III - a formação de corredores ecológicos com outra Reserva Legal, com APP, com

unidade de conservação ou com outra área legalmente protegida;

IV - as áreas de maior importância para a conservação da biodiversidade; e

V - as áreas de maior fragilidade ambiental.
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§  1º  -  O  órgão  estadual,  ou  instituição  por  ele  habilitada,  deverá  aprovar  a

localização da Reserva Legal após a inclusão do imóvel no CAR.

§ 2º - Protocolada a documentação exigida para a análise da localização da área de

Reserva Legal, ao proprietário ou possuidor rural não poderá ser imputada sanção

administrativa, inclusive restrição a direitos, por qualquer órgão ambiental competente

integrante do SISNAMA, em razão da não formalização da área de Reserva Legal.

Art. 28 - O proprietário ou o possuidor do imóvel rural poderá realocar a área da

Reserva Legal, mediante aprovação da autoridade ambiental competente.

§ 1º - A realocação da Reserva Legal deverá ocorrer na mesma propriedade, em

área com tipologia, solo e recursos hídricos semelhantes ou melhores que a área

anterior,  observados  os  critérios  técnicos  estabelecidos  em  regulamento,  que

garantam ganho ambiental.

§ 2º - A Reserva Legal poderá ser realocada fora da mesma propriedade em casos:

I - de utilidade pública e interesse social; e

II  -  quando  a  área  demarcada  estiver  desprovida  de  vegetação  nativa  e  a

propriedade não possuir área com cobertura vegetal nativa em data anterior a 19 de

junho de 2002.

§ 3º - Fica condicionada à autorização do órgão competente toda intervenção em

área de Reserva Legal com cobertura vegetal nativa, ressalvados os casos previstos

nesta lei.

§ 4º - Na área de Reserva Legal não serão permitidos o corte raso, a alteração do

uso do solo e a exploração com fins comerciais, ressalvados os casos de manejo

sustentável e de ecoturismo.

§ 5º - A autorização a que se refere o § 3º somente será concedida em Área de

Proteção Ambiental - APA - mediante previsão no plano de manejo.

Art. 29 - Será admitido o cômputo das APPs no cálculo do percentual da Reserva

Legal do imóvel, desde que:

I - o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas para o

uso alternativo do solo;

II - a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação,

conforme comprovação do proprietário ao órgão estadual; e
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III - o proprietário ou possuidor tenha requerido inclusão do imóvel no CAR.

§ 1º - O regime de proteção da APP não se altera na hipótese prevista neste artigo.

§  2º  -  O proprietário  ou  possuidor  de  imóvel  com Reserva Legal  conservada e

inscrita no CAR, cuja área ultrapasse o mínimo exigido por esta lei, poderá utilizar a

área excedente para fins  de constituição de servidão ambiental,  Cota de Reserva

Ambiental - CRA - e outros instrumentos congêneres previstos nesta lei.

§ 3º - O cômputo de que trata o “caput” aplica-se às modalidades de cumprimento

da Reserva Legal,  abrangendo a regeneração, a recomposição e a compensação,

conforme previsto nesta lei.

Art. 30 - Poderá ser instituída Reserva Legal em regime de condomínio ou coletiva

entre propriedades rurais, respeitado o percentual de vinte por cento em relação a

cada imóvel, mediante a aprovação do órgão ambiental competente.

Parágrafo único -  No parcelamento de imóveis  rurais,  a área de Reserva  Legal

poderá ser agrupada em regime de condomínio entre os adquirentes.

Art. 31 - O proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de

2008,  área  de  Reserva  Legal  em  extensão  inferior  a  vinte  por  cento,  poderá

regularizar  sua  situação,  independentemente  da  adesão  ao  PRA,  adotando  as

seguintes alternativas, isolada ou conjuntamente:

I - permitir a regeneração natural da vegetação na área de Reserva Legal;

II - recompor a Reserva Legal; e

III - compensar a Reserva Legal.

§ 1º - A obrigação prevista no “caput” tem natureza real e é transmitida ao sucessor

no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural.

§ 2º - A recomposição de que trata o inciso II do “caput” deverá atender os critérios

estipulados  pelo  órgão ambiental  competente  e  ser  concluída  em até  vinte  anos,

abrangendo, a cada dois anos, no mínimo 1/10 (um décimo) da área total necessária

à sua complementação.

§  3º  -  A recomposição de que trata  o  inciso  II  do  “caput”  poderá  ser  realizada

mediante o plantio  intercalado de espécies nativas com exóticas ou frutíferas,  em

sistema agroflorestal, observados os seguintes parâmetros:

I - o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de
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ocorrência regional; e

II - a área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a 50% (cinquenta

por cento) da área total a ser recuperada.

§  4º  -  Os proprietários  ou possuidores  do  imóvel  que optarem por  recompor  a

Reserva Legal na forma dos §§ 2º e 3º terão direito à sua exploração econômica, nos

termos desta lei.

§ 5º - A compensação de que trata o inciso III do “caput” deverá ser precedida pela

inscrição da propriedade no CAR e poderá ser feita mediante:

I - aquisição de CRA;

II - arrendamento de área sob regime de servidão ambiental ou Reserva Legal;

III  -  doação  ao  Poder  Público  de  área  localizada  no  interior  de  unidade  de

conservação de domínio público pendente de regularização fundiária; e

IV - cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal, em

imóvel  de mesma titularidade ou adquirida em imóvel  de  terceiro,  com vegetação

nativa  estabelecida,  em  regeneração  ou  recomposição,  desde  que  localizada  no

mesmo bioma.

§ 6º - As áreas a serem utilizadas para compensação na forma do § 5º deverão

obrigatoriamente:

I - ser equivalentes em extensão à área de Reserva Legal a ser compensada;

II - estar localizadas no mesmo bioma da área de Reserva Legal a ser compensada;

e

III - se localizadas fora do Estado, estar previamente identificadas e indicadas como

prioritárias, assim definidas em regulamento.

§ 7º - Quando se tratar de imóveis públicos, a compensação de que trata o inciso III

do “caput” poderá ser feita mediante doação, por parte da pessoa jurídica de direito

público  proprietária  de  imóvel  rural  que não detenha Reserva  Legal  em extensão

suficiente,  ao  órgão  público  responsável  pela  unidade  de  conservação  de  área

localizada no interior de unidade de conservação de domínio público a ser criada ou

pendente de regularização fundiária.

§  8º  -  As  medidas  de  compensação  previstas  neste  artigo  não  poderão  ser

utilizadas como forma de viabilizar a conversão de novas áreas para uso alternativo
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do solo.

Art. 32 - Nos imóveis rurais que detinham, em 22 de julho de 2008, área de até

quatro  módulos  fiscais  e  que  possuam  remanescente  de  vegetação  nativa  em

percentuais inferiores a vinte por cento, a Reserva Legal será constituída com a área

ocupada com a vegetação nativa existente àquela data, vedadas novas conversões

para uso alternativo do solo.

Art.  33  -  Os  proprietários  ou  possuidores  de  imóveis  rurais  que  realizaram

supressão  de  vegetação  nativa  respeitando  os  percentuais  de  Reserva  Legal

previstos  pela  legislação  em  vigor  à  época  em  que  ocorreu  a  supressão  são

dispensados de promover  a recomposição, compensação ou regeneração para os

percentuais exigidos nesta lei.

Parágrafo único - Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar

essas  situações  consolidadas  por  documentos,  tais  como  a  descrição  de  fatos

históricos de ocupação da região, registros de comercialização, dados agropecuários

da atividade, contratos e documentos bancários relativos à produção, e por todos os

outros meios de prova em direito admitidos.

CAPÍTULO IV

DAS ÁREAS DE USO RESTRITO

Art. 34 - Em áreas de inclinação entre 25° (vinte e cinco graus) e 45° (quarenta e

cinco  graus),  serão  permitidos  o  manejo  florestal  sustentável  e  o  exercício  de

atividades  agrossilvipastoris,  bem  como  a  manutenção  da  infraestrutura  física

associada  ao  desenvolvimento  das  atividades,  observadas  boas  práticas

agronômicas e práticas de conservação do solo e água, sendo vedada a conversão

de novas áreas, excetuadas as hipóteses de utilidade pública e interesse social.

Art. 35 - Na faixa de trinta metros circundantes de quaisquer reservatórios artificiais,

composta por fragmentos vegetacionais nativos, somente será permitido o manejo

florestal não madeireiro, sendo vedada a sua supressão, excetuadas as hipóteses

admitidas para intervenção em APPs.

Art. 36 - Não será permitida a supressão de vegetação nativa que circunda os olhos

d’água intermitentes, no raio de cinquenta metros, excetuadas as hipóteses admitidas

para intervenção em APPs.
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Seção Única

Dos Ecossistemas Especialmente Protegidos

Art. 37 - A cobertura vegetal e os demais recursos naturais dos remanescentes da

Mata Atlântica, as veredas, as cavernas, os campos rupestres, as paisagens notáveis

e  outras  unidades  de  relevante  interesse  ecológico,  ecossistemas  especialmente

protegidos nos termos do § 7º do art. 214 da Constituição do Estado, ficam sujeitos às

medidas de conservação estabelecidas em deliberação do COPAM.

§ 1º - Os remanescentes da Mata Atlântica, assim definidos pelo Poder Público,

somente poderão ser utilizados conforme lei específica.

§  2º  -  Os  remanescentes  da  Mata  Seca,  caracterizados  pelo  complexo  de

vegetação  da  floresta  estacional  decidual,  caatinga  arbórea,  caatinga  arbustiva

arbórea,  caatinga hiperxerófila,  florestas  associadas  com afloramentos  calcários  e

outros, mata ciliar e vazante e seus estágios sucessionais terão a sua conceituação e

as modalidades de uso definidas em lei específica.

CAPÍTULO V

DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Art. 38 - São unidades de conservação os espaços territoriais e seus componentes,

inclusive  os  corpos  d’água,  com  características  naturais  relevantes,  legalmente

instituídas  pelo  Poder  Público,  com  limites  definidos,  sob  regime  especial  de

administração ou de restrição de uso, às quais se aplicam garantias adequadas de

proteção de recursos naturais e paisagísticos, bem como de conservação ambiental.

§  1º  -  As  unidades  de  conservação  são  divididas  em  dois  grupos,  com

características específicas:

I - unidades de proteção integral; e

II - unidades de uso sustentável.

§  2º  -  As  desapropriações  ou outras  formas  de aquisição para  implantação de

unidades de conservação serão feitas na forma da lei.

§  3º  -  O  Poder  Público  fixará,  no  orçamento  anual,  o  montante  de  recursos

financeiros  para  atender  ao  programa  de  desapropriação  ou  outras  formas  de

aquisição de áreas destinadas às unidades de conservação e às necessidades de

implantação e manutenção dessas unidades.
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Art. 39 - As autorizações para intervenção previstas nesta lei, quando localizadas

em Unidades de Conservação de Proteção Integral,  serão de competência do seu

órgão gestor.

Subseção I

Das Categorias de Unidades de Conservação de Proteção Integral

Art. 40 - São categorias de Unidades de Conservação de Proteção Integral:

I - parque: área representativa de ecossistema de grande valor ecológico e beleza

cênica que contenha espécies de plantas e animais e sítios com relevância científica,

educacional, recreativa, histórica, cultural, turística, paisagística e espiritual, em que

se possa conciliar, harmoniosamente, o uso científico, educativo e recreativo com a

preservação integral e perene do patrimônio natural;

II - estação ecológica: área representativa de ecossistema regional, cujo uso tenha

como  objetivos  básicos  a  preservação  integral  da  biota  e  dos  demais  atributos

naturais existentes em seus limites, a realização de pesquisas científicas básicas e

aplicadas e a visitação pública limitada a atividades educativas;

III - refúgio da vida silvestre: área sujeita a intervenção ativa para fins de manejo,

com o propósito de assegurar a manutenção de hábitats e suprir as necessidades de

determinadas espécies da fauna residente ou migratória e da flora de importância

nacional,  estadual  ou  regional,  cuja  dimensão  depende  das  necessidades  das

espécies a serem protegidas;

IV  -  monumento  natural:  área  ou  espécime  que  apresente  uma  ou  mais

características específicas, naturais ou culturais, notáveis ou com valor único devido à

sua raridade, que podem estar inseridos em propriedade particular, desde que seja

possível  compatibilizar  os  objetivos  da  unidade  com  a  utilização  da  terra  e  dos

recursos naturais do local pelo proprietário; e

V -  reserva  biológica:  área  destinada à  preservação integral  da  biota  e  demais

atributos  naturais  existentes  em seus  limites,  sem interferência  humana direta  ou

modificações  ambientais,  excetuando-se  as  medidas  de  recuperação  de  seus

ecossistemas  alterados  e  as  ações  de  manejo  necessárias  para  recuperar  e

preservar o equilíbrio natural, a biodiversidade e os processos ecológicos naturais.

§ 1º - Nas unidades de proteção integral, não são permitidos a coleta e o uso dos
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recursos naturais, salvo se compatíveis com as categorias de manejo das unidades

de conservação.

§  2º  -  As  categorias  de  estação  ecológica,  parque  e  reserva  biológica  são

consideradas, na sua totalidade, de posse e domínio públicos.

Subseção II

Das Categorias de Unidades de Conservação de Uso Sustentável

Art. 41 - São categorias de Unidades de Conservação de Uso Sustentável:

I  -  APA:  área  de  domínio  público  ou  privado,  de  extensão  significativa  e  com

ocupação humana, dotada de atributos bióticos e abióticos, paisagísticos ou culturais,

especialmente importantes para a manutenção dos processos ecológicos e para a

qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, em cujo ato de criação,

fundamentado em estudo prévio e consulta pública, esteja previsto prazo e alocação

de recursos pelo Poder Público para o Zoneamento Ecológico-Econômico e cujo uso

tenha como objetivos básicos proteger  a biodiversidade,  disciplinar o processo de

ocupação, assegurar e incentivar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais que

se deseja proteger;

II - áreas de relevante interesse ecológico: áreas em geral de pequena extensão,

com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características e atributos naturais

extraordinários, importantes para a biodiversidade ou que abriguem exemplares raros

da biota regional, constituídas em terras públicas ou privadas;

III - reservas extrativistas: áreas naturais de domínio público, com uso concedido às

populações tradicionais cuja subsistência se baseia no uso múltiplo sustentável dos

recursos  naturais  e  que  poderão  praticar,  de  forma  complementar,  atividades  de

extrativismo, manejo da flora, agricultura e a agropecuária de subsistência e pesca

artesanal;

IV  -  florestas  estaduais:  áreas  com  cobertura  florestal  de  espécies

predominantemente nativas, de domínio público, que tenham como objetivo básico a

produção,  por  meio  do  uso múltiplo  e  sustentável  dos  recursos  da  flora,  visando

suprir,  prioritariamente,  necessidades  de  populações,  podendo  também  ser

destinadas à educação ambiental e ao turismo ecológico; e

V  -  reservas  particulares  do  patrimônio  natural:  áreas  que  têm  por  objetivo  a
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proteção dos recursos ambientais representativos da região e poderão ser utilizadas

para  o  desenvolvimento  de  atividades  de  cunho  científico,  cultural,  educacional,

recreativo e de lazer  e que serão especialmente protegidas por iniciativa de seus

proprietários,  mediante  reconhecimento  do  Poder  Público,  e  gravadas  com

perpetuidade.

§  1º  -  O  Poder  Público  emitirá  normas  de  uso  e  critérios  de  exploração  das

Unidades de Conservação de Uso Sustentável.

§ 2º - Nas Unidades de Conservação de Uso Sustentável é permitida a utilização

sustentável de recursos naturais.

Subseção III

Do Sistema Estadual de Unidades de Conservação

Art.  42 -  Fica criado o Sistema Estadual  de Unidades de Conservação - SEUC,

constituído por um conselho gestor e pelo conjunto das unidades de conservação

estaduais  e  municipais  de  domínio  público  ou  privado,  reconhecidas  pelo  Poder

Público.

§  1º  -  Compete  ao  SEUC  definir  a  política  estadual  de  gestão  e  manejo  das

unidades  de  conservação,  bem  como  a  interação  dessas  unidades  com  outros

espaços protegidos.

§ 2º - A estrutura, o regime jurídico, a política e a gestão do SEUC serão definidos

em lei específica.

§ 3º - Até que a lei referida no § 2º entre em vigor, o COPAM adotará, no âmbito de

sua competência, as medidas necessárias para operacionalizar o SEUC, observadas

as diretrizes e os princípios estabelecidos na legislação pertinente.

Art. 43 - As unidades de conservação são criadas por ato do Poder Público.

§ 1º - A criação de unidade de conservação será precedida de estudos técnicos e

de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites

mais adequados para a unidade, conforme disposto em regulamento.

§ 2º - No processo de consulta de que trata o § 1º, o Poder Público obriga-se a

fornecer informações objetivas e adequadas à compreensão da população local e de

outros interessados.

§ 3º - Na criação de estação ecológica ou reserva biológica, não é obrigatória a
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consulta de que trata o § 1º.

§  4º  -  As  unidades  de  conservação  do  grupo  de  uso  sustentável  podem  ser

transformadas total ou parcialmente em unidades do grupo de proteção integral, por

instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que

obedecidos os procedimentos de consulta estabelecidos no § 1º.

§ 5º - A ampliação de uma unidade de conservação pode ser feita por instrumento

normativo do mesmo nível hierárquico do que criou a unidade, desde que obedecidos

os  procedimentos  de  consulta  estabelecidos  no  §  1º,  vedada  a  modificação  dos

limites originais da unidade, exceto pelo acréscimo proposto.

§ 6º - A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só

pode ser feita mediante lei específica.

§  7º  -  Ressalvado o disposto no § 4º,  a  mudança de categoria  de unidade de

conservação só pode ser feita mediante lei específica.

Art.  44  -  As  unidades de conservação de domínio  público  estadual  e  as  terras

devolutas ou as arrecadadas pelo Estado, necessárias à proteção dos ecossistemas

naturais,  na forma prevista no  § 6° do art.  214 da Constituição do Estado,  ficam

incorporadas ao patrimônio do Instituto Estadual de Florestas - IEF.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica às unidades de conservação

e às áreas naturais cuja administração seja atribuída a outro órgão estadual por ato

do Poder Público.

Art.  45 -  O COPAM definirá as áreas de importância biológica especial  e  as de

importância biológica extrema, prioritárias para a criação de unidades de conservação

e  para  a  conservação  da  biodiversidade,  de  forma  integrada  e  coerente  com  o

Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado.

§ 1º - Nas áreas consideradas prioritárias para a conservação da biodiversidade,

somente será permitida supressão de vegetação nativa para implantação de projetos

ou  atividades  considerados  de  interesse  social  ou  de  utilidade  pública,  mediante

estudos ambientais, vedada a supressão de formações primárias.

§ 2º - Cabe ao IEF, com o apoio do Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais -

ITER,  a  identificação  dos  espaços  territoriais  a  serem  protegidos  conforme  as

categorias de unidades de conservação definidas nesta lei.
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CAPÍTULO VI

DA EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Art. 46 - A exploração com fins sustentáveis ou a alteração da cobertura vegetal

nativa no Estado para uso alternativo do solo depende de prévia regularização junto

ao órgão ambiental competente, mediante a apresentação de estudo técnico a ser

definido pelo órgão ambiental em regulamento específico.

Art. 47 - Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação

que abrigue espécie da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo lista oficial

publicada  pelos  órgãos  federal,  estadual  ou  municipal  do  SISNAMA,  ou  espécies

migratórias,  dependerá  da  adoção de medidas compensatórias  e mitigadoras  que

assegurem a conservação da espécie.

Art. 48 - Não é permitida a conversão de vegetação nativa para uso alternativo do

solo no imóvel rural que possuir área abandonada ou subutilizada.

Art. 49 - A exploração de vegetação nativa por pessoa física ou jurídica, visando às

atividades de carvoejamento, à obtenção de lenha, madeira e de outros produtos e

subprodutos  florestais,  somente  será  realizada  por  meio  de  plano  de  manejo

analisado  e  aprovado  pelo  órgão  competente,  que  fiscalizará  e  monitorará  sua

aplicação.

§ 1º - O órgão competente estabelecerá as normas referentes à elaboração e à

execução de plano de manejo florestal previsto neste artigo, observados os critérios

socioeconômicos e de proteção à biodiversidade.

§ 2º - Nas áreas do bioma cerrado, poderá ser adotado, mediante aprovação do

órgão competente, o regime de manejo florestal em sistema de exploração em faixas

ou por talhadia em talhões alternados, observada a capacidade de regeneração da

fisionomia vegetal manejada.

§ 3º - A adoção do regime de manejo florestal a que se refere o § 2º não caracteriza

uso alternativo do solo.

§ 4º - O regime de manejo florestal previsto no § 2º não se aplica às áreas a que se

refere o art. 39 nem àquelas consideradas vulneráveis pelo Zoneamento Ecológico-

Econômico do Estado.

Art.  50  -  O controle  da origem da madeira,  do  carvão e de  outros  produtos ou
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subprodutos  florestais  será  realizado  por  meio  de  sistemas  de  informações,  com

integração  de  dados  de  diferentes  órgãos,  atividades  de  fiscalização  e

regulamentação pelo órgão ambiental competente.

§  1º  -  O plantio  ou  reflorestamento  com espécies  florestais  nativas ou  exóticas

independe de autorização prévia, desde que observadas as limitações e condições

previstas na legislação vigente, devendo ser informados ao órgão competente, no

prazo de até um ano, para fins de controle de origem.

§ 2º - É livre a extração de lenha e demais produtos de florestas plantadas nas

áreas não consideradas APPs e Reserva Legal.

§ 3º  -  O corte ou  a  exploração de espécies  nativas plantadas em área de uso

alternativo do solo será permitido independentemente de autorização prévia, devendo

o  plantio  ou  reflorestamento  estar  previamente  cadastrado  no  órgão  ambiental

competente e a exploração ser previamente declarada nele para fins de controle de

origem,  assim  como  ser  feito  o  recolhimento  da  taxa  florestal,  a  qual  deverá

acompanhar o documento de controle.

§ 4º - Os dados do sistema referido no “caput” serão disponibilizados para acesso

público por meio da rede mundial de computadores.

Art. 51 - As atividades de colheita e comercialização de produtos ou subprodutos

oriundos de floretas plantadas para produção de carvão dependerão de declaração

ao órgão ambiental competente.

Art. 52 - O transporte, por qualquer meio, e o armazenamento de madeira, lenha,

carvão  e  outros  produtos  ou  subprodutos  florestais,  para  fins  comerciais  ou

industriais, deverão estar acobertados por documento de controle ambiental, exceto

produtos florestais “in natura” de origem plantada.

§  1º  -  O  documento  de  controle  ambiental  deverá  acompanhar  o  produto  ou

subproduto florestal da sua origem ao beneficiamento ou consumo final.

§  2º  -  Para  a  emissão  do  documento  de  controle,  a  pessoa  física  ou  jurídica

responsável  deverá  estar  registrada  no  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades

Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, previsto no inciso

II do art. 17 da Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.

§ 3º - No documento de controle deverão constar, no mínimo, a especificação do
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material, sua volumetria e dados sobre sua origem e destino.

§ 4º -  O órgão estadual regulamentará os casos de dispensa do documento de

controle previsto no “caput”.

Art. 53 - A exploração de plantações florestais localizadas em APP e Reserva Legal

deverá ser autorizada pelo órgão ambiental competente.

Art.  54  -  Ficam  dispensadas  de  autorização  do  órgão  ambiental  as  seguintes

intervenções sobre a cobertura vegetal:

I - os aceiros para prevenção de incêndios florestais, seguindo os parâmetros do

órgão ambiental competente;

II - a extração de lenha em regime individual ou familiar para o consumo doméstico;

III - a limpeza de área e a roçada, conforme regulamento;

IV - a construção de bacias para acumulação de águas pluviais para controle da

erosão,  melhoria  da  infiltração  das  águas  no  solo,  abastecimento  humano  e

dessedentação de animais em áreas de pastagem, desde que não esteja situada em

curso d’água,  área protegida ou restrita  de uso e nem implique em supressão de

vegetação nativa;

V - o aproveitamento de árvores mortas, decorrentes de processos naturais, para

utilização no próprio imóvel, não sendo permitida a comercialização ou transporte;

VI - a realização de podas que não acarretem a morte do indivíduo, bem como a

realização de picadas;

VII - instalação de obras públicas que não impliquem rendimento lenhoso;

VIII - a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como frutos, cipós, folhas

e sementes, devendo-se observar:

a) os períodos de coleta e volumes fixados em regulamentos específicos, quando

houver;

b) a época de maturação dos frutos e sementes;

c) a existência do registro de extrator, conforme estabelece esta lei; e

d) técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos e da espécie

coletada no caso de coleta de flores, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós, bulbos,

bambus e raízes; e

IX  -  a  construção  de  pequenas  barragens  de  retenção  de  águas  pluviais  para
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controle de erosão, melhoria da infiltração das águas no solo e dessedentação de

animais, em áreas de pastagem e, mediante autorização do órgão ambiental, em área

de reserva legal.

Art.  55  -  Todo  produto  ou  subproduto  da  flora  transformado em carvão  vegetal

deverá ter, na forma de regulamento, seu transporte monitorado.

§ 1º - O monitoramento a que se refere o “caput” poderá ser realizado por meio de

execução indireta,  em quaisquer  das modalidades previstas na legislação vigente,

adotando-se, preferencialmente, o credenciamento de pessoas jurídicas interessadas

ou a concessão.

§ 2º - Os dados fornecidos pelo monitoramento serão utilizados para a apuração de

infração administrativa.

§  3º  -  Fica  facultada  ao  órgão  ambiental  a  adoção  de  regime  especial  de

monitoramento para empresa consumidora ou para seu fornecedor, condicionada ao

atendimento das normas específicas definidas em regulamento.

Art.  56  -  Os  empreendimentos  minerários  que  dependam  de  supressão  de

vegetação  nativa  ficam  condicionados  à  adoção,  pelo  empreendedor,  de

estabelecimento  de  medida  compensatória  florestal  que  inclua  a  regularização

fundiária  e  a  implantação  de  unidades  de  conservação  de  proteção  integral,

independentemente das demais compensações previstas em lei.

Parágrafo único - A área utilizada para compensação, nos termos do “caput”, será

igualmente proporcional àquela utilizada pelo empreendimento para extração do bem

mineral,  construção  de  estradas,  construções  diversas,  beneficiamento  ou

estocagem, embarque e outras finalidades.

Art. 57 - A exploração de cobertura vegetal nativa se fará mediante a apresentação

do documento ambiental autorizativo original ou equivalente nos termos definidos em

regulamento.

CAPÍTULO VII

DA REPOSIÇÃO FLORESTAL

Art.  58  -  A pessoa  física  ou  jurídica  que,  no  território  do  Estado,  industrialize,

comercialize, beneficie, utilize ou consuma produto ou subproduto da flora em volume

anual  igual  ou  superior  a  oito  mil  metros  cúbicos  de  madeira,  doze  mil  metros
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estéreos  de  lenha  ou  quatro  mil  metros  de  carvão  poderá  consumir  produto  ou

subproduto de formação nativa do Estado, desde que oriundos de uso alternativo do

solo, autorizado pelos órgãos ambientais competentes, nos seguintes percentuais de

seu consumo anual total:

I - até o final do ano de 2013, até quinze por cento;

II - de 2014 a 2017, até dez por cento; e

III - a partir de 2018, até cinco por cento.

§ 1º - As pessoas físicas ou jurídicas a que se refere o “caput” ficam obrigadas à

reposição  de  estoque  de  madeira  de  florestas  nativas,  nos  termos  do  §  2º  e

observando as diretrizes estabelecidas em planos estaduais relacionados ao tema,

podendo optar pelos seguintes mecanismos:

I - formação de florestas, próprias ou fomentadas, desde que sejam implantadas em

áreas já antropizadas, respeitadas, inclusive, as áreas de preservação permanente e

de reserva legal, nos termos desta lei; e

II - participação em associações de reflorestadores ou outros sistemas, de acordo

com as normas fixadas pelo órgão competente, não admitida a abertura de novas

áreas com cobertura vegetal nativa.

§  2º  -  O  prazo  e  a  forma  de  apresentação  dos  projetos  serão  estipulados  em

regulamentação.

§  3º  -  A forma  de  cálculo  da  reposição  florestal  devida  será  estabelecida  em

regulamentação específica, assim como os valores da base de cálculo.

§ 4º - A pessoa física ou jurídica que industrialize, beneficie,  utilize ou consuma

produtos e subprodutos florestais oriundos de florestas nativas em volumes inferiores

ao previsto no “caput”,  excetuando-se a pessoa física que faz uso doméstico, fica

obrigada a cumprir a reposição florestal, em compensação pelo consumo.

§ 5º - Os produtos e subprodutos da flora, de origem nativa, oriundos de outros

Estados da Federação, relacionados na Comprovação Anual de Suprimento - CAS,

deverão estar acobertados pelos documentos de controle de origem, sob pena de

aplicação das sanções previstas em lei.

§ 6º - As disposições previstas nos §§ 1º e 2º não se aplicam à pessoa física ou

jurídica que utilize:
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I - lenha para consumo doméstico em sua propriedade;

II  -  madeira  serrada  ou  aparelhada,  produto  acabado para  uso  final  ou  outros,

desde que sejam cumpridas as obrigações estabelecidas nesta lei e que a reposição

florestal tenha sido efetivada pelos respectivos fornecedores;

III - costaneiras, aparas ou outros resíduos provenientes da atividade industrial; e

IV - matéria-prima florestal:

a) oriunda de planos definidos pelo órgão ambiental;

b) oriunda de floresta plantada;

c) não madeireira; e

d) cavaco e moinha de carvão não produzidos para esse fim.

Art. 59 - As pessoas físicas ou jurídicas que consumirem produto ou subproduto da

flora nativa oriunda do Estado, acima dos limites estabelecidos nos incisos I, II e III do

art. 58 estarão sujeitas às penalidades abaixo:

I - bloqueio de suas operações de ofertas e aceites de matéria-prima oriunda de

formações vegetais nativas;

II - pagamento da reposição florestal também sobre o valor do excedente estipulado

nesta lei; e

§ 1º - a aplicação dos incisos I e II não elide a aplicação das demais penalidades

cabíveis.

§ 2º - O bloqueio a que se refere o inciso I se dará por meio de regulamentação

específica.

Art. 60 - A Conta Recursos Especiais a Aplicar será movimentada pelo IEF.

§ 1º - Os recursos arrecadados na Conta de Recursos Especiais a Aplicar serão

aplicados de acordo com Plano Operativo Anual elaborado pelo IEF, em pagamento e

incentivo a serviços ambientais, como retribuição monetária ou não, às atividades de

conservação  e  melhoria  dos  ecossistemas,  que  gerem  serviços  ambientais,  tais

como:

I - criação e manutenção de corredores ecológicos;

II  -  criação  e  manutenção  de  Bosques  Modelo  e  iniciativas  relacionadas  ao

fortalecimento da sociobiodiversidade, à estruturação de sistemas agroflorestais de

base  agroecológica,  ao  extrativismo,  bem  como  plantios  de  espécies  nativas  e
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cadeias produtivas do manejo florestal de uso múltiplo;

III  -  estruturação  de  cadeias  produtivas  de  base  extrativista,  agroflorestal  e/ou

agroecológicos que contemplem a paisagem florestal e o uso múltiplo da floresta; e

IV - programas de recomposição florestal, de regeneração conduzida ou de plantio

de espécies nativas ou exóticas.

§ 2º - Na aplicação dos recursos a que se refere o § 1º será dada prioridade a

projetos que incluam a utilização de espécies nativas.

Art. 61 - A reposição florestal será feita nos limites do Estado, preferencialmente no

território do município onde ocorreu a supressão vegetal.

Seção Única

Do Plano de Suprimento Sustentável

Art. 62 - A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 58 que, no território do

Estado,  industrialize,  comercialize,  beneficie,  utilize  ou  consuma  produto  ou

subproduto  da  flora  é  obrigada a  elaborar  e  implementar  o  Plano de Suprimento

Sustentável - PSS - a ser submetido à aprovação do órgão ambiental competente.

§ 1º - O PSS de empresas siderúrgicas, metalúrgicas, ferroligas e outras de base

florestal  que  consumam  grandes  quantidades  de  produtos  florestais,  em  especial

carvão vegetal ou lenha, estabelecerá a utilização exclusiva de matéria-prima oriunda

de florestas plantadas e será parte integrante do processo de licenciamento ambiental

do empreendimento.

§  2º  -  A  pessoa  física  ou  jurídica  que  utilize  madeira  “in  natura”  oriunda

exclusivamente de florestas plantadas próprias e que atenda às condições definidas

no “caput”  pode requerer  licenciamento  único  de todas as  suas fontes  anuais  de

produção e colheita.

§ 3º - O PSS incluirá, no mínimo;

I - cronograma de implantação e corte de florestas de produção;

II - indicação georreferenciada das áreas de origem da matéria-prima florestal; e

III  -  cópia  do  contrato  entre  os  particulares  envolvidos  quando  o  PSS  incluir

suprimento de matéria-prima florestal oriunda de terras pertencentes a terceiros.

§ 4º - Para efeito do previsto no “caput”, a pessoa física ou jurídica deverá cumprir

um cronograma anual de plantio de florestas, para que promova o suprimento de
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suas demandas com florestas  de produção na proporção de noventa e cinco por

cento de seu consumo total de matéria-prima florestal até o ano de 2018, e a partir

deste ano, deverá observar os percentuais especificados no art. 58.

§  5º  -  O  não  cumprimento  do  cronograma  aprovado  pelo  órgão  ambiental

competente implicará redução da produção industrial, no ano imediatamente posterior

e nos anos subsequentes, proporcional à quantidade de matéria-prima florestal que

deixará de ser produzida, até a constatação do cumprimento das metas acordadas.

§ 6º - O PSS de que trata o “caput” poderá prever as seguintes modalidades de

florestas de produção:

I - preexistentes ou a plantar em terras próprias;

II - a plantar em terras arrendadas ou de terceiros;

III  -  plantadas  por  meio  de  fomento  florestal,  com  contratos  de  vinculação  de

fornecimento da matéria-prima produzida;

IV  -  adquiridas  de  terceiros  com  contratos  de  vinculação  de  fornecimento  da

matéria-prima produzida; e

V -  adquiridas em mercado futuro com compromisso formal  de fornecimento  da

matéria-prima contratada, conforme regulamentação.

§  7º  -  Poderão fazer  parte  do PSS as ações de reposição florestal  referente  à

formação de florestas de produção, desde que se mantenham vinculadas à reposição

florestal.

§ 8º - Na hipótese de distrato de vinculação da floresta entre a empresa e o terceiro,

deverá ser apresentada a comprovação de nova fonte de suprimento de matéria-

prima florestal, nos termos do § 6º, em volume igual ou superior ao da vinculação

anterior, com a mesma previsão de colheita, conforme regulamento.

Art. 63 - Diante do não cumprimento do PSS ou da não realização das expectativas

de  produção  nele  previstas,  deverá  a  pessoa  física  ou  jurídica  suplementar  seu

consumo por  intermédio  de  fornecedor  de  produto  ou  subproduto  de  florestas  de

produção ou adequar sua capacidade produtiva à matéria-prima de origem plantada

disponível, ficando o não cumprimento sujeito às penalidades previstas na legislação.

Art. 64 - A pessoa física ou jurídica a que se refere o art. 58, antes de iniciar ou

reiniciar suas atividades ou ampliar sua capacidade produtiva, se sujeita a apresentar
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florestas  de  produção  em  ponto  de  colheita  ou  consumo,  para  atendimento  aos

seguintes percentuais mínimos:

I - até o final do ano de 2013, até oitenta e cinco por cento;

II - de 2014 a 2017, até noventa por cento; e

III - a partir de 2018, até noventa e cinco por cento.

Parágrafo único -  Para fins de cumprimento  do disposto neste  artigo,  a pessoa

física ou jurídica a  que se  refere o  art.  58  deverá comprovar  a continuidade das

atividades de produção, por meio da ocorrência cumulativa de:

I  -  funcionamento  não  interrompido  de  equipamento  que  utilize  matéria-prima

florestal, excetuando-se a paralisação por motivos de manutenção ou a reforma;

II - consumo de energia elétrica referente à capacidade mínima de produção e de

funcionamento; e

III - comprovação de aquisição de carvão vegetal de forma ininterrupta, correlata à

produção mensal mínima.

Art. 65 - A pessoa física ou jurídica obrigada a apresentar o seu PSS deverá exibir,

no final do exercício anual, a CAS, demonstrando a origem das fontes relacionadas

no PSS, conforme regulamento.

CAPÍTULO VIII

DO CONTROLE DOS PRODUTOS E DOS SUBPRODUTOS FLORESTAIS

Art. 66 - A autorização para exploração de cobertura vegetal nativa, emitida pelo

órgão ambiental,  complementará o documento de  natureza ambiental  destinado à

comercialização e ao transporte dos produtos e subprodutos florestais.

Art. 67 - Ficam obrigadas ao registro e à renovação anual do cadastro no órgão

ambiental competente:

I  -  a  pessoa  física  ou  jurídica  que  explore,  utilize,  transforme,  industrialize,

comercialize ou consuma, no território  do Estado, sob qualquer  forma, produto ou

subproduto da flora nativa ou plantada; e

II - a pessoa física ou jurídica que transporte carvão vegetal no território do Estado,

ainda que o produto seja originário de outra unidade da Federação.

§  1º  -  O  órgão  ambiental  competente  disponibilizará  e  manterá  sistema

informatizado de acesso ao registro e ao cadastro de que trata este artigo, por meio
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da internet.

§ 2º - O registro e a renovação anual do cadastro estão sujeitos à cobrança nos

termos definidos em regulamento específico.

Art. 68 - Ficam isentos do registro de que trata o art. 67:

I - a pessoa física que utilize produto ou subproduto da flora para uso doméstico ou

trabalho  artesanal,  salvo  quando  se  tratar  de  espécie  ameaçada  de  extinção,

inclusive em âmbito local;

II - aquele que tenha por atividade a apicultura;

III  -  a empresa de comércio varejista e a microempresa que utilizem produto ou

subproduto  da  flora  já  processado  química  ou  mecanicamente,  nos  limites

estabelecidos pelo Poder Público;

IV - o produtor rural que produza, em caráter eventual, carvão vegetal a partir do

aproveitamento  de  material  lenhoso  oriundo  de  uso  alternativo  do  solo  com

autorização  concedida  por  prazo  não  superior  a  cento  e  oitenta  dias,  sendo

obrigatório o seu cadastro para a comercialização; e

V - a pessoa física que explore produtos da flora em sua propriedade, nos limites

estabelecidos pelo Poder Público, em regulamento.

Parágrafo único - As isenções definidas neste artigo não desobrigam das demais

regularizações exigíveis pela legislação ambiental vigente.

Art.  69  -  O Poder  Executivo  estabelecerá  normas  de controle  ambiental  para  a

comercialização e o transporte dos produtos e subprodutos florestais de origem nativa

submetidos a processamento químico ou mecânico,  bem como carvão vegetal  de

qualquer origem.

Art. 70 - A volumetria autorizada de produtos e subprodutos florestais poderá ser

parcelada à pessoa física e jurídica e controlada mediante a emissão de documento

de natureza ambiental, com prazo de validade correspondente ao período estipulado

na autorização para exploração florestal.

CAPÍTULO IX

DA PROIBIÇÃO DO USO DE FOGO E DO CONTROLE DOS INCÊNDIOS

Art. 71 - É proibido o uso de fogo na vegetação, exceto nas seguintes situações:

I  -  em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em
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práticas  agropastoris  ou  florestais,  mediante  prévia  aprovação  do  órgão  estadual

ambiental,  para cada imóvel  rural ou de forma regionalizada, que estabelecerá os

critérios de uso, monitoramento e controle;

II  -  emprego  da  queima  controlada  em  Unidades  de  Conservação  de  Uso

Sustentável, em conformidade com o respectivo plano de manejo, mediante prévia

aprovação  do  órgão  gestor  da  unidade  de  conservação,  visando  ao  manejo

conservacionista  da  vegetação  nativa,  cujas  características  ecológicas  estejam

associadas evolutivamente à ocorrência do fogo; e

III - atividades de pesquisa científica vinculada a projeto de pesquisa devidamente

aprovado  pelos  órgãos  competentes  e  realizada  por  instituição  de  pesquisa

reconhecida, mediante prévia aprovação do órgão ambiental competente.

§ 1º  -  Na situação prevista no inciso I,  o  órgão estadual  ambiental  competente

exigirá  que  os  estudos  demandados  para  o  licenciamento  da  atividade  rural

contenham planejamento específico sobre o emprego do fogo, monitoramento e o

controle dos incêndios.

§ 2º - Excetuam-se da proibição constante no “caput” as práticas de prevenção e

combate  aos  incêndios  e  as  de  agricultura  de  subsistência  exercidas  pelas

populações tradicionais e indígenas.

§  3º  -  Na  apuração  da  responsabilidade  pelo  uso  irregular  do  fogo  em  terras

públicas  ou  particulares,  a  autoridade  competente  para  fiscalização  e  autuação

deverá comprovar o nexo de causalidade entre a ação do proprietário ou preposto e o

dano efetivamente causado.

§  4º  -  É  necessário  o  estabelecimento  de  nexo  causal  na  verificação  das

responsabilidades  por  infração  pelo  uso  irregular  do  fogo  em  terras  públicas  ou

particulares.

Art. 72 - Os órgãos ambientais bem como todo e qualquer órgão público ou privado

responsável  pela  gestão  de  áreas  com  vegetação  nativa  ou  plantios  florestais

deverão elaborar, atualizar e implantar planos de contingência para o combate aos

incêndios florestais e montar infraestrutura adequada para ações emergenciais.

Art. 73 - O Poder Executivo deverá estabelecer uma Política Estadual de Manejo e

Controle  de  Queimadas,  Prevenção  e  Combate  aos  Incêndios  Florestais,  que
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promova a articulação institucional com vistas à substituição do uso do fogo no meio

rural, no controle de queimadas, na prevenção e no combate aos incêndios florestais

e no manejo do fogo em áreas naturais protegidas.

§ 1º - Para subsidiar planos estratégicos de prevenção de incêndios florestais, a

política  mencionada  no  “caput”  deverá  prever  instrumentos  para  a  análise  dos

impactos das queimadas sobre:

I - as mudanças climáticas;

II - as mudanças no uso da terra;

III - a conservação dos ecossistemas;

IV - a saúde pública; e

V - a fauna.

§ 2º -  A política mencionada no “caput”  deverá observar  cenários de mudanças

climáticas e potenciais aumentos de risco de ocorrência de incêndios florestais.

CAPÍTULO X

DOS INCENTIVOS FISCAIS E ESPECIAIS

Art.  74 -  O Poder  Público,  por meio dos órgãos competentes,  criará normas de

apoio  e incentivos fiscais  e  concederá  incentivos especiais  para o proprietário  ou

posseiro rural que:

I - preservar e conservar vegetação nativa na propriedade rural;

II - implantar em áreas degradadas da propriedade sistemas agroflorestais;

III - recuperar áreas degradadas com espécies nativas;

IV -  sofrer  limitações ou restrições no uso de recursos naturais  da propriedade,

mediante  ato  do  órgão  competente  federal,  estadual  ou  municipal,  para  fins  de

proteção dos ecossistemas e de conservação do solo; e

V - proteger e recuperar corpos d’água.

Art. 75 - Para os efeitos desta lei, consideram-se incentivos especiais:

I  -  a  prioridade  de  atendimento  pelos  programas  de  infraestrutura  rural,

notadamente  pelos  de  proteção  e  recuperação  do  solo,  energização,  irrigação,

armazenagem, telefonia e habitação;

II  -  a  preferência  na  prestação de serviços  oficiais  de  assistência  técnica  e  de

fomento, notadamente ao pequeno proprietário rural e ao agricultor familiar;
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III  -  o  fornecimento  gratuito  de  mudas  de  espécies  nativas  ou  ecologicamente

adaptadas, produzidas com a finalidade de recompor a cobertura vegetal natural;

IV  -  o  apoio  técnico-educativo  no  desenvolvimento  de  projetos  de  preservação,

conservação e recuperação ambiental;

V  -  o  apoio  técnico-educativo  ao  pequeno  proprietário  rural,  em  projetos  de

reflorestamento, com a finalidade de suprir a demanda de produtos e subprodutos

florestais; e

VI -  a concessão de incentivo financeiro a proprietários e posseiros rurais,  para

recuperação,  preservação  e  conservação  de  áreas  necessárias  à  proteção  da

biodiversidade e  ecossistemas especialmente sensíveis,  nos  termos  da legislação

vigente.

Art. 76 - Será assegurada aos agricultores familiares e pequenos produtores rurais,

por  meio dos órgãos técnicos estaduais,  a gratuidade de assistência técnica,  nos

termos de regulamento.

CAPÍTULO XI

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES

Art. 77 - As infrações às normas de proteção às políticas florestal e de proteção à

biodiversidade, classificadas em leves, graves e gravíssimas, a critério do COPAM,

serão punidas nos termos desta lei.

§  1º  -  Para  imposição  e  gradação  da  penalidade,  a  autoridade  competente

observará:

I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências

para a saúde pública e para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator, do empreendimento ou da instalação relacionados à

infração, quanto ao cumprimento da legislação ambiental estadual;

III - a situação econômica do infrator, no caso de multa;

IV - a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para a correção dos danos

causados ao meio ambiente; e

V - a colaboração do infrator com os órgãos ambientais na solução dos problemas

advindos de sua conduta.

§ 2º - O regulamento desta lei detalhará:
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I - o procedimento administrativo de fiscalização;

II  -  o procedimento administrativo,  as hipóteses e os critérios para aplicação de

sanções;

III  -  a  tipificação  e  a  classificação  das  infrações  às  normas  de  proteção  à

biodiversidade;

IV - o detalhamento da destinação final dos bens apreendidos; e

V  -  a  competência  e  o  procedimento  para  elaboração  das  normas  técnicas

complementares.

Art. 78 - As ações e omissões contrárias às disposições desta lei sujeitam o infrator

às  penalidades  especificadas  em  regulamento,  sem  prejuízo,  no  que  couber,  da

reparação do dano ambiental, às seguintes sanções legais:

I - advertência;

II - multa simples;

III - multa diária;

IV - apreensão de produtos e subprodutos da fauna silvestre e flora, instrumentos,

petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

V - destruição ou inutilização do produto;

VI - suspensão de venda e fabricação do produto;

VII - embargo de obra ou atividade;

VIII - demolição de obra;

IX - suspensão parcial ou total das atividades; e

X - restrição de direitos.

§ 1º - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhe-ão

aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas cominadas.

§ 2º - A advertência será aplicada quando forem praticadas infrações classificadas

como leves.

§ 3º - A multa simples e a multa diária serão calculadas por unidade, hectare, metro

cúbico, quilograma, metro de carvão ou outra medida pertinente, de acordo com a

natureza da infração cometida.

§ 4º - A multa simples será aplicada sempre que o agente:

I - reincidir em infração classificada como leve;
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II - praticar infração grave ou gravíssima; e

III - obstar ou dificultar ação fiscalizadora.

§  5º  -  A multa  diária  será  aplicada  sempre  que  o  cometimento  da  infração  se

prolongar no tempo e será computada até que o infrator demonstre a regularização

da situação à autoridade competente.

§ 6º - O valor da multa de que tratam os incisos II e III do “caput” será fixado em

regulamento, sendo de, no mínimo, R$69,00 (sessenta e nove reais) e, no máximo,

R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais), e corrigido anualmente, com base na

variação da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - UFEMG.

§ 7º - Até cinquenta por cento do valor da multa de que trata o inciso II do “caput”

poderão ser convertidos, mediante assinatura de termo de compromisso com o órgão

ambiental competente, em medidas de controle, que poderão incluir ação reparadora

a ser realizada em qualquer parte do território do Estado, sem prejuízo da reparação

do dano ambiental diretamente causado pelo empreendimento.

§ 8º - Fica sujeito à multa de cem por cento do valor da penalidade devida quem

utilizar  ou  propiciar  a  utilização  de  documento  relativo  a  seu  recolhimento  com

autenticação falsa.

§ 9º - Em caso de reincidência em infração punida com multa, a pena será aplicada

em  dobro  e,  a  partir  da  segunda  reincidência  na  mesma  infração,  a  critério  da

autoridade competente, poderá ser aplicada a pena de suspensão parcial ou total das

atividades.

§ 10 -  Ao infrator  que estiver  exercendo atividade sem regularização ambiental,

além das demais penalidades cabíveis, será aplicada a de suspensão de atividades,

a qual prevalecerá até que o infrator obtenha a licença ou autorização devida ou firme

termo de ajustamento de conduta com o órgão ambiental, com as condições e prazos

para funcionamento do empreendimento até a sua regularização.

§ 11 - As sanções restritivas de direito são:

I - suspensão de registro, cadastro, licença ou autorização;

II - cancelamento de registro, cadastro, licença ou autorização;

III  -  suspensão de entrega ou utilização de documentos  de  controle  ou registro

expedidos pelo órgão ambiental competente;
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IV - perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais;

V  -  perda  ou  suspensão  da  participação  em  linhas  de  financiamento  em

estabelecimentos oficiais de crédito; e

VI - proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período de até três

anos.

§ 12 - Os débitos resultantes de multas aplicadas em decorrência desta lei poderão

ser parcelados, corrigidos monetariamente, com vencimento antecipado das parcelas

vincendas em caso de inadimplência, nos termos do regulamento específico.

Art. 79 - Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos e

lavrados  os  respectivos  autos,  observando-se  que  os  produtos  e  subprodutos  da

fauna silvestre e  da  flora  serão avaliados e,  a  critério  da autoridade competente,

alienados  em  hasta  pública,  destruídos,  inutilizados  ou  doados  aos  órgãos  ou

entidades  ambientais,  científicas,  culturais,  educacionais,  hospitalares,  penais,

policiais, públicas e outras entidades com fins beneficentes.

Parágrafo único - Somente poderão participar da hasta pública prevista no “caput”

as pessoas e as empresas que demonstrarem não ter praticado infração ambiental

nos três anos anteriores e que estejam regularmente licenciadas para as atividades

que desempenhem.

Art. 80 - As penalidades previstas no art. 78 incidem sobre os autores, sejam eles

diretos,  representantes  legais  ou  contratuais,  ou  sobre  quem, de  qualquer  modo,

concorra para a prática da infração ou para obter vantagem dela.

Parágrafo único - Se a infração for praticada com a participação direta ou indireta

de técnico  responsável,  será motivo  de  representação para  abertura  de  processo

disciplinar pelo órgão de classe, sem prejuízo de outras penalidades.

Art. 81 - A fiscalização do cumprimento do disposto nesta lei, no seu regulamento e

nas demais normas ambientais em vigor será exercida pela Secretaria de Estado de

Meio  Ambiente e  Desenvolvimento Sustentável  -  SEMAD -  e  pelo  IEF,  aos quais

compete, por intermédio de seus servidores previamente credenciados pelo titular do

respectivo órgão ou entidade:

I - efetuar vistorias e elaborar o respectivo relatório;

II - verificar a ocorrência de infração à legislação ambiental; e
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III  -  lavrar  notificações,  autos  de  fiscalização  e  de  infração,  aplicando  as

penalidades cabíveis.

§ 1º - Poderá ser delegada à Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG, respeitada a

competência  exclusiva  da  União,  mediante  convênio  a  ser  firmado  com  o  órgão

ambiental competente, as competências previstas neste artigo.

§ 2º - Os servidores da SEMAD, do IEF e da PMMG, no exercício das atividades de

fiscalização do cumprimento desta lei,  lavrarão notificações,  autos de fiscalização,

infração  e  demais  documentos  pertinentes,  nos  formulários  próprios  do  Sistema

Estadual de Meio Ambiente e encaminharão os respectivos processos ao órgão ou

entidade responsável pela autuação.

§ 3º - O valor referente às multas arrecadadas com a aplicação de penalidades

administrativas previstas nesta lei constituirá receita própria do IEF.

Art.  82 - A autoridade ambiental que tiver conhecimento de infração ambiental é

obrigada  a  promover  a  sua  apuração  imediata,  mediante  processo  administrativo

próprio, sob pena de responsabilidade funcional, sem prejuízo de outras sanções civis

e penais cabíveis.

Art. 83 - O autuado tem o prazo de vinte dias contados da notificação da autuação

para  apresentar  defesa  dirigida  ao  órgão  responsável  pela  autuação,  facultada  a

juntada dos documentos que julgar convenientes.

Parágrafo  único  -  Da  decisão  caberá  recurso,  no  prazo  de  trinta  dias,

independentemente  de  depósito  ou  caução,  dirigido  ao  COPAM,  nos  termos  de

regulamento específico.

CAPÍTULO XII

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 84 - As pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de serviços que envolvam o

uso  de  tratores  de  esteira  ou  similares  para  supressão  de  vegetação  nativa  são

obrigadas a cadastrar-se no órgão ambiental estadual, conforme regulamento.

Art. 85 - Os recursos provenientes da aplicação dos emolumentos e taxas previstos

nesta lei serão destinados às atividades do IEF, conforme regulamento.

Art. 86 - Nas atividades de fiscalização previstas nesta lei, a PMMG e o Corpo de

Bombeiros  Militar  de  Minas  Gerais  -  CBMMG  -  atuarão  articuladamente  com  a
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SEMAD e suas entidades vinculadas.

Parágrafo  único  -  A  PMMG  poderá  agir  articuladamente  com  outros  órgãos

ambientais, mediante convênio, para proteção da fauna silvestre e da flora.

Art. 87 - No caso de reforma e abertura de estradas e rodovias, inclusive federais, a

plantação de gramíneas às margens das vias, quando necessária,  será feita  com

espécies de baixo porte, com vistas à prevenção de incêndios e perdas de solo.

Art. 88 - A pessoa física ou jurídica consumidora de matéria-prima florestal poderá,

a  critério  do  órgão  competente,  optar  por  quitar  o  passivo  de  reposição  florestal

apurado,  referente  ao  período  anterior  ao  ano  de  2012,  mediante  doação  ao

patrimônio público de área dentro de unidades de conservação de domínio público,

baseada em avaliação oficial.

§ 1º - as unidades de conservação referidas no “caput” devem se enquadrar nas

seguintes características:

I - serem de domínio do Estado; e

II - estarem incluídas no Grupo de Unidade de Conservação de Proteção Integral.

§ 2º - Fica vedada para fins de quitação de débito de reposição florestal a figura do

crédito antecipado.

Art. 89 - O Poder Executivo providenciará a distribuição gratuita desta lei às escolas

públicas e privadas de 1º, 2º e 3º graus, aos sindicatos e associações de proprietários

e trabalhadores rurais do Estado, a bibliotecas públicas e prefeituras municipais e

promoverá campanhas institucionais com vistas à sua divulgação.

Parágrafo único - A distribuição de que trata o “caput” será acompanhada de ampla

divulgação  e  explicação  do  conteúdo  da  lei  e  dos  princípios  de  conservação  da

natureza.

Art.  90 -  Além do disposto nesta lei  e  sem prejuízo da criação de unidades de

conservação da natureza, na forma da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, e

de  outras  ações  cabíveis  voltadas  à  proteção  das  florestas  e  outras  formas  de

vegetação, o Poder Público federal, estadual ou municipal poderá:

I - proibir ou limitar o corte das espécies da flora raras, endêmicas, em perigo ou

ameaçadas de extinção,  bem como das espécies  necessárias  à subsistência  das

populações  tradicionais,  delimitando  as  áreas  compreendidas  no  ato,  fazendo
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depender de autorização prévia, nessas áreas, o corte de outras espécies;

II  -  declarar  qualquer  árvore  imune  de  corte,  por  motivo  de  sua  localização,

raridade, beleza ou condição de porta-sementes; e

III  -  estabelecer  exigências  administrativas  sobre  o  registro  e  outras  formas  de

controle de pessoas físicas ou jurídicas que se dedicam à extração, à indústria ou ao

comércio de produtos ou subprodutos florestais, em áreas devidamente delimitadas.

Art.  91  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 92 - Fica revogada a Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002.

Art. 93 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Paulo

Guedes. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 276/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 21/2013

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado, encaminhando o

relatório e o parecer conclusivo do Órgão Central do Sistema de Controle Interno do

Poder Executivo Estadual relativos ao exercício financeiro encerrado em 31/12/2012.

(- Anexe-se à Mensagem nº 396/2013.)

Registro de Presença

O Sr.  Presidente  -  Registramos,  com satisfação,  a  presença dos  servidores  do

Judiciário, que se encontram nas galerias. Estejam à vontade entre nós. Obrigado.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pedi a questão de ordem para fazer

uma saudação, em primeiro lugar, aos servidores da Justiça aqui presentes conosco.

Ao  mesmo  tempo  gostaria  de  agradecer  ao  nosso  Presidente,  Deputado  Dinis

Pinheiro, por ter recebido os servidores hoje de manhã, no Salão Nobre. Tive a honra

de estar com eles, com o Presidente e com o Deputado Sargento Rodrigues. Esses

servidores já se encontram em greve há bastante tempo. Hoje eles têm uma reunião

no Tribunal de Justiça, a primeira reunião para a tentativa de um acordo, de uma

negociação. Queria já deixar aqui,  creio que não apenas em meu nome, mas em
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nome do  conjunto  dos  Deputados,  a  nossa  solidariedade  a  esses  servidores  em

greve e, evidentemente, a nossa vontade de que as coisas sejam resolvidas por meio

do  debate  e  do  diálogo.  Quero  parabenizar  os  sindicatos,  Serjusmig,  Sindojus  e

Sinjus, que tão bem têm conduzido os servidores nessas suas reivindicações, que

são justas. Somos testemunhas de que eles estiveram aqui desde o ano passado, Sr.

Presidente, para discutir o orçamento deste ano e fazer uma previsão orçamentária,

para que tenham o direito a um reajuste escalonado em cinco anos. Portanto, é o

cumprimento desse acordo que eles têm solicitado. Teremos também uma reunião da

Comissão  de  Administração  Pública,  e  o  nosso  Presidente,  Deputado  Gustavo

Corrêa, já está ciente de um requerimento aprovado, de minha autoria e do Deputado

Sargento Rodrigues, para discutir a situação dos servidores da Justiça, tanto os que

estão lá quanto os futuros contratados. Entrou um projeto semana passada, se não

me engano  para  a  contratação  de  mais  1.200  servidores  do  Poder  Judiciário,  e

evidentemente  temos  pressa  da  sua  aprovação,  para  que  possam  ter  melhores

condições  de  trabalho,  com  mais  servidores.  Faremos  o  possível  para  que  esse

projeto  também  ande  rapidamente  na  Assembleia  Legislativa.  Peço  ao  Deputado

Gustavo Corrêa, nosso Presidente, que, se puder, marque hoje mesmo a data desta

audiência pública. Eles a esperam para discutir  esse e outros  assuntos do Poder

Judiciário. Essas são as palavras que, nesta questão de ordem, queria levantar para

V.  Exa.  Agradeço  aos  nossos  servidores  a  presença  e  evidentemente  felicito  o

sindicato pelas conquistas que estão por vir, porque só a luta pode fazer com que, de

fato, ocorram. Sr.  Presidente, neste minuto que falta,  aproveito para dizer que dei

entrada hoje também a um projeto de lei, que, aliás, julgo que terá apoio total desta

Casa, que é a implementação de algo que está sendo discutido em nível nacional.

Em Minas, o Município de Contagem foi o primeiro a adotar essa ideia, já em lei -

aliás, com o Prefeito Carlin Moura, que foi nosso Deputado. Contagem saiu à frente e

já aprovou uma lei destinando 100% dos “royalties” do petróleo - vão e irão para a

educação nesse Município.  Apresentei  projeto semelhante  para que os 100% dos

“royalties”  do  petróleo  venham  para  Minas  e  sejam  destinados  também  para  o

sistema educacional. Conto com o apoio de V. Exa. e evidentemente do Governador.

Muito obrigado.
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O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, agradeço-lhe. Falarei apenas a

metade do tempo, ou seja, 2min30seg, pois normalmente são 5 minutos para questão

de ordem. Sr.  Presidente, queria apenas somar esforços com a fala do Deputado

Rogério  Correia  e  cumprimentar  os  servidores  do  Tribunal  de  Justiça,  que  se

encontram numa luta  constante  e estão  presentes  nesta  Casa.  Aliás,  aqui  se faz

presente  o  Sindojus,  o  Serjusmig,  ou  seja,  todos  os  sindicatos  que  compõem  a

categoria e já estão há bastante tempo mobilizados nesta Casa.  Cumprimento os

sindicatos que se fazem presentes. Faço um apelo ao Deputado Gustavo Corrêa.

Conforme disse o Deputado Rogério Correia,  aprovamos um requerimento para a

realização de uma audiência pública no ano passado. Temos feito reiterados pedidos

ao  Deputado Gustavo  Corrêa  para  que a  marque.  Os servidores  têm  buscado  o

diálogo  com  o  Tribunal  de  Justiça,  especialmente  com  o  Presidente.  Num

determinado momento, esse diálogo ocorreu. No entanto, agora tem sido dificultado

pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. É necessário que

se estabeleça o diálogo e se ouçam as críticas, sugestões e cobranças, pois esse é

um processo natural que ocorre nos Poderes Legislativo e Executivo, no Ministério

Público, na Defensoria Pública, ou seja, em todos os níveis de poder, assim como nos

órgãos que compõem a estrutura pública do Estado. É preciso que o Desembargador

Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do Tribunal de Justiça, tenha a essência

da democracia, receba os servidores, ouça sugestões e críticas e, acima de tudo,

seja capaz de estabelecer o diálogo. Essa é a única coisa pela qual os servidores

estão lutando. Parabenizo os servidores pela luta. Continuem firmes! Estaremos aqui

para dar eco às vozes dos servidores que vêm buscar no Poder Legislativo o que não

estão encontrando no Tribunal de Justiça. Então eles vêm buscar aqui, por parte do

Poder  Legislativo,  essa  interlocução  política.  É  necessário  que o  Desembargador

Joaquim  Herculano  Rodrigues,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,  receba  os

servidores e estabeleça o diálogo. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

PROJETO DE LEI Nº 3.916/2013

Determina a comunicação, por parte dos hospitais, clínicas e postos de saúde que

integram as redes pública e privada de saúde do Estado, das ocorrências envolvendo

embriaguez  ou  consumo  de  drogas  por  criança  ou  adolescente,  na  forma  que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os hospitais,  os postos de saúde e as clínicas que integram as redes

pública e privada de saúde do Estado ficam obrigados a comunicar imediatamente ao

Conselho  Tutelar,  aos  pais  ou  responsáveis  legais,  o  atendimento,  em  suas

dependências,  de  criança ou  adolescente  recebido  em estado  de  embriaguez ou

consumo de drogas.

Art. 2º - Ao Conselho Tutelar caberá tomar a providência cabível a cada caso, nos

termos previstos na Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do

Adolescente).

Art.  3º  -  Em  caso  de  descumprimento,  sem  justificativa,  desta  norma,  o

estabelecimento de saúde responsável pelo atendimento à criança ou adolescente

incorrerá nas seguintes penalidades:

I - advertência;

II - pagamento de multa no valor de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais) e, em caso de reincidência, o valor será cobrado em dobro, sendo

sempre destinado às clinicas de recuperação de dependentes químicos do Estado.

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

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2013.

Fábio Cherem

Justificação: Estudos recentes apontam o crescimento do uso abusivo do álcool

entre jovens e adolescentes e a diminuição da idade em que os indivíduos têm o

primeiro  contato  com  a  droga.  Alguns  dados  alarmantes  são  evidenciados  em

pesquisa  feita  pela  Organização Mundial  de  Saúde -  OMS:  uma em cada quatro

crianças de 9 anos já provou alguma bebida alcoólica, a idade média em que os

jovens ficam bêbados é de 13 anos e 29% dos adolescentes de 15 anos bebem toda
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semana.  Com  relação  à  dependência,  pesquisa  feita  pela  Secretaria  Nacional

Antidrogas - Senad - mostrou que 22% dos jovens estão em risco de desenvolver

alcoolismo.

Especial atenção deve ser dada à juventude mineira, que, sabidamente, relaciona

momentos  de  descontração  às  mesas  dos  bares  e  botequins.  Recente  estudo

veiculado  pela  Associação  Nacional  dos  Dirigentes  das  Instituições  Federais  de

Ensino Superior - Andifes - revelou que Minas Gerais concentra 5 das 10 instituições

federais  que  têm  maior  porcentagem  de  estudantes  do  ensino  superior  bebendo

periodicamente, comportamento que já é notado também no ensino médio do Estado.

O consumo excessivo de álcool é causa de preocupações, angústias e sofrimento

para muitas famílias, e existe o entendimento no meio médico de que quanto mais

cedo for o consumo de bebidas alcoólicas, maior é a chance de se desenvolver a

dependência da substância e, inclusive, de outras drogas.

É com o intuito de precaver o aumento da incidência do alcoolismo e do uso de

drogas  e  de  resguardar  a  juventude mineira  que  é  apresentada  esta  proposição,

visando  alertar  os  responsáveis  legais  por  crianças  e  adolescentes,  além  do

Conselho Tutelar, para que tomem as providências que forem cabíveis em cada caso.

Por isso conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Arlen

Santiago. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.623/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.917/2013

Autoriza o Poder Executivo a alienar, mediante doação a prefeituras ou a entidades

beneficentes, os veículos de sua frota que estão sendo substituídos por outros ou

aqueles que não são mais utilizados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.1° - Fica o Poder Executivo autorizado a alienar mediante doação a prefeituras

ou a entidades beneficentes, os veículos de sua frota que estão sendo substituídos

por outros ou aqueles que não são mais utilizados.

Parágrafo único - Para que as entidades beneficentes recebam a doação prevista

no "caput" do art. 1°, devem estar devidamente cadastradas na Secretaria de Estado
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de Desenvolvimento Social.

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

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2013.

Fábio Cherem

Justificação: O presente projeto visa corrigir um mal que vem acontecendo ao longo

dos  anos nos critérios  que são utilizados quando os  órgãos  estaduais  efetuam a

substituição dos veículos de sua frota. Como se sabe, tais veículos ficam guardados

nos  pátios  dos  órgãos  competentes,  sujeitos  a  diversas  intempéries,  enquanto

aguardam leilão, perdendo muito de seu valor e utilidade.

Durante  esse  longo  tempo  em  que  são  armazenados  nos  pátios,  os  veículos

acabam se tornando reservatórios para proliferação de doenças, causando impacto

ao meio ambiente, além de serem vendidos a baixos preços.

Desta forma, a alienação mediante doação a prefeituras e a entidades beneficentes

poderão representar um excelente investimento para essas instituições, que sofrem

constantemente com a falta de recursos financeiros, o que impossibilita a melhoria

das  condições  de  atendimento  à  população.  Esse  investimento  melhoraria  a

qualidade de vida  de  muitas  pessoas,  dinamizaria  o  processo de evacuação dos

veículos dos pátios e representaria um alívio financeiro às entidades beneficentes e

prefeituras beneficiadas.

Desta forma, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto

de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.250/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.918/2013

Dá nova redação ao art. 1° da Lei nº 18.204, de 24 de junho de 2009, que autoriza

o Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco o imóvel que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 1° da Lei n° 18.204, de 24 de junho de 2009, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São Francisco
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imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados), situado na Av. Dom Pedro

de Alcântara, nesse Município, registrado sob o nº 1.637, a fls.  172 do Livro 8-B-

auxiliar, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Francisco.

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

do  Centro  de  Referência  Especializado  de Assistência  Social  -  Creas  -  e  à  uma

Unidade Básica de Saúde - UBS.

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

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2013.

Paulo Guedes

Justificação: O parágrafo único do art. 1° da Lei n° 18.204, de 24/6/2009, diz que o

objeto  do  referido  terreno  seria  para  à  edificação  de  uma  cozinha  comunitária.

Entretanto,  deverá  ser  construído  um  Centro  de  Referência  Especializado  de

Assistência Social - Creas - no terreno, para o atendimento das pessoas vítimas de

violência dos direitos sociais, tais como crianças, adolescentes, idosos e adolescente

menor infrator, e também ao funcionamento de uma Unidade Básica de Saúde - UBS.

Sendo assim, o que se pretende é apenas alterar a finalidade do imóvel cedido pelo

Poder Executivo ao Município de São Francisco.

Com base no exposto, esperamos contar com o apoio dos nobres pares para a

aprovação desta proposição.

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

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

PROJETO DE LEI N° 3.919/2013

Dispõe sobre as regras de distribuição dos “royalties” decorrentes da exploração do

petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de concessão no

âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - As receitas estaduais relativas aos “royalties” decorrentes da exploração do

petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos sob o regime de concessão

serão destinadas exclusivamente à educação na forma do regulamento.

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

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2013.
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Rogério Correia

Justificação:  A  vinculação  das  receitas  estaduais  relativas  aos  “royalties”

decorrentes da exploração do petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos

sob  o  regime  de  concessão  à  educação  se  funda  no  entendimento  de  que  o

conhecimento  é  a  força  motriz  da  geração  consistente  de  bem-estar  social,

distribuição igualitária de oportunidades e consolidação de valores, os quais conrerem

densidade  e  estabilidade  das  condições  de  crescimento  econômico  duradouro  e

sustentável.

Como o petróleo é um recurso finito, sua riqueza e a de seus derivados oferecem o

mais virtuoso emprego na adoção de novo paradigma ora proposto - sua distribuição

pela educação, por toda a sociedade brasileira e seus cidadãos.

Com efeito, para que a fase de expansão da economia brasileira perdure por longo

prazo, é preciso que os investimentos em educação sejam ampliados.

É necessária a construção de um consenso na sociedade brasileira.  Investir  em

educação  é  o  agente  propulsor  do  processo  de  erradicação  das  desigualdades

nacionais brasileiras.

Nesse contexto, a incumbência de tornar a educação uma prioridade do Estado de

Minas Gerais,  como prevê o projeto em comento, é igualmente de todos os entes

federados.

Pelo acima exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação de

nosso projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.122/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.920/2013

Dispõe sobre a isenção de Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - nas operações internas com óleo diesel

utilizado  na  prestação  de  serviços  de  transporte  público  coletivo  urbano  e

metropolitano integrado de passageiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  isenta  de  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -  a  operação  interna  com  óleo  diesel

destinado ao consumo na prestação de serviço público de transporte coletivo urbano

de passageiros em região metropolitana, com integração física e tarifária, executada

por pessoa jurídica mediante regime de concessão ou permissão, em conformidade

com a legislação específica que disciplina as licitações e os contratos públicos.

§ 1º -  A isenção de que trata esta lei  compreende o imposto incidente desde a

operação de saída do produtor ou do importador e está condicionada ao desconto no

preço equivalente ao valor dispensado.

§  2º  -  Não  será  exigida  a  anulação  proporcional  dos  créditos  decorrentes  das

entradas.

Art. 2º - A fruição do benefício condiciona-se:

I  -  à  existência  de  contrato  administrativo  de  concessão  ou  permissão  para  a

prestação de serviços de transporte público, firmado com o ente responsável pela

concessão  ou  permissão  em  Município  integrante  de  região  metropolitana,  nos

termos da legislação específica;

II - à elaboração de laudo determinando os valores das tarifas do transporte coletivo

urbano em região metropolitana pelo órgão incumbido da administração e fiscalização

do transporte público de passageiros, no Município ou na região metropolitana;

III - à celebração de termo de acordo com a Secretaria de Estado de Fazenda e

com  o  órgão  estadual  ou  municipal  responsável  pelas  funções  fiscalizatórias,  de

planejamento e de gestão do serviço, contemplando o compromisso de praticar as

tarifas especificadas no laudo de que trata o inciso II deste artigo, além de outros

requisitos fixados em norma regulamentar.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  os  procedimentos  necessários  à

operacionalização  desta  lei,  podendo  estabelecer  regras  especiais  de  controle  e

fiscalização, sujeitando-se à exclusão do regime de tributação nela previsto a pessoa

jurídica ou o fornecedor de óleo diesel que descumpri-las.

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

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2013.
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Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Este projeto tem o objetivo de isentar da cobrança do ICMS o óleo

diesel  utilizado  na  prestação  de  serviço  público  de  transporte  coletivo  urbano

integrado em região metropolitana,  realizado mediante  pagamento de tarifa  única,

visando  o  atendimento  mais  econômico,  seguro  e  de  melhor  qualidade  para  as

pessoas que dependem da utilização diária desse tipo de transporte.

Devido aos elevados custos operacionais, a continuidade dos serviços prestados à

população pelas empresas concessionárias desse serviço integrado está ameaçada,

pois o repasse dos custos elevaria demasiadamente o valor da tarifa, afastando o

usuário,  por  comprometimento  de  sua  renda,  o  que  prejudicaria  também  a

produtividade do setor.

A retirada do imposto sobre o óleo diesel  contribuirá para a redução das tarifas

cobradas  dos  cidadãos  e  para  a  prestação  de  um  serviço  com  mais  qualidade,

segurança  e  fluidez  nas  regiões  metropolitanas  com  sistemas  integrados  de

transporte.

Espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Deiró Marra.

Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.200/2011,  nos  termos  do  §  2º  do  art.  173  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.921/2013

Declara de utilidade pública a Associação Clube dos Cavaleiros de Minas Novas,

com sede no Município de Minas Novas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Clube dos Cavaleiros de

Minas Novas, com sede no Município de Minas Novas.

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

Sala das Reuniões, 2 de abril de 2013.

Luiz Henrique

Justificação:  A Associação  Clube  dos  Cavaleiros  de  Minas  Novas,  entre  seus

objetivos, promove atividades sociais e filantrópicas, com foco na assistência social e

no amparo a crianças e adolescentes carentes , inclusive, com ações de prevenção,
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habilitação, reabilitação, integração à vida comunitária de pessoas com deficiência ou

necessidades  especiais.  Promove  ainda  ações  de  educação  ambiental  e  de

preservação, além de incentivar e promover a melhoria genética de animais de seus

associados.

Assim, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.467/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  nova  diretoria  da  Associação  Mineira  de  Municípios.  (-  À

Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.468/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sindicato das Indústrias do Mobiliário e Artefatos de Madeira

do  Estado  de  Minas  Gerais  pelos  80  anos  de  sua  fundação.  (-  À  Comissão  de

Turismo.)

Nº 4.469/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Carvalhópolis  pelo  aniversário  desse

Município.

Nº 4.470/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Eugenópolis pelo aniversário desse Município.

Nº 4.471/2013, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de São Vicente de Minas pelo aniversário desse

Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4.472/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  20º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram na operação que apreendeu mais de 10kg de drogas em Pouso Alegre e

seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  a

concessão de recompensa aos referidos policiais pelo relevante serviço prestado. (- À

Comissão de Segurança Pública.)

Nº  4.473/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à



230
____________________________________________________________________________

Secretaria de Esportes pedido de providências para que o Município de Pirajuba seja

atendido com ações do programa Saúde na Praça, bem como com a liberação de

recursos para a aquisição dos materiais e aparelhos esportivos que menciona, para

reformas  e  melhorias  no  Estádio  Municipal  Antônio  de  Castro  Brandão  e  para  a

implantação de um campo de futebol soçaite.

Nº  4.474/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Esportes pedido de providências para que o Município de Santa Luzia

seja atendido com a liberação de recursos para a aquisição dos materiais esportivos

que menciona e  com a  destinação de material  de  construção para  a  reforma de

praças de esportes. (- Distribuídos à Comissão de Esporte.)

Nº 4.475/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Marcelo Lana Franco por sua posse no cargo de

Presidente da Epamig. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº  4.476/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Governador do Estado, à Secretaria de Defesa Social, ao Comando-

Geral  da  PMMG  e  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  a

implementação de políticas públicas de segurança no Aglomerado da Serra, tanto no

campo da prevenção social como no campo da repressão qualificada.

Nº 4.477/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 16º BPM que participaram

da  operação  que  culminou  na  prisão  de  13  flanelinhas  próximo  ao  Estádio

Independência, em Belo Horizonte.

Nº 4.478/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 34º BPM que participaram

da operação que culminou na prisão de 42 flanelinhas próximo ao Estádio Mineirão,

em Belo Horizonte.

Nº  4.479/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Chefia  da  Polícia  Civil,  à  Corregedoria  da  Polícia  Civil  e  à

Superintendência-Geral  da  Polícia  Civil  as  notas  taquigráficas  da  1ª  Reunião

Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para a apuração da conduta

do Delegado Breno Barbosa Itamar de Oliveira, em procedimento de ocorrência e
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persecução criminal no Município de Janaúba, no dia 18/3/2013.

Nº  4.480/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  ao  Governador  do  Estado  as  notas  taquigráficas  da  1ª  Reunião

Extraordinária  dessa  Comissão,  em  Janaúba,  que  teve  por  finalidade  obter

informações sobre supostas irregularidades no recebimento de ocorrência de crime

de homicídio pela Polícia Civil, e pedido de providências para que considere o caso

em epígrafe na avaliação dos riscos para o funcionamento do Sistema de Defesa

Social, representados pelo plantão regionalizado da Polícia Civil.

Nº  4.481/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas à Ouvidoria Agrária Nacional da Comissão Nacional  de Combate à

Violência  no  Campo,  do  Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário,  à  Procuradoria

Regional da República em Ipatinga e à Presidência da Funai as notas taquigráficas

da  4ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão,  que  teve  por  finalidade  debater

violações de direitos humanos na comunidade indígena pataxó, situada no Parque

Estadual  Corrente,  e  os  conflitos  com  os  fazendeiros  vizinhos,  e  pedido  de

providências para apuração dos fatos registrados nessas notas.

Nº  4.482/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Superintendência  Regional  da  Polícia  Federal  em  Minas  Gerais

trecho das notas taquigráficas da 4ª Reunião Extraordinária dessa Comissão no qual

índios pataxós da aldeia Geru-Tucunã, localizada no Distrito de Felicina, em Açucena,

denunciam ser vítimas dos crimes de ameaça, lesão corporal e tentativa de homicídio

e pedido de providências para a instauração de inquérito policial para apuração da

materialidade e da autoria dos delitos denunciados.

Nº  4.483/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Especial de Saúde Indígena trecho das notas taquigráficas

da 4ª Reunião Extraordinária dessa Comissão no qual índios pataxós da aldeia Geru-

Tucunã, localizada no Distrito de Felicina, em Açucena, denunciam a precariedade

dos  serviços  de  saúde  prestados  aos  índios  naquela  localidade  e  pedido  de

providências para a instalação de um posto de saúde para atendimento aos índios no

Distrito de Felicina, em Açucena.

Nº  4.484/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja
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encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para a instalação

de um posto policial no Distrito de Felicina, em Açucena.

Nº  4.485/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Superintendência Regional de Ensino de Governador Valadares o

trecho das notas taquigráficas da 4ª Reunião Extraordinária dessa Comissão em que

índios pataxós da aldeia Geru-Tucunã, localizada no Distrito de Felicina, em Açucena,

denunciam  atos  de  discriminação  racial  contra  índios  matriculados  na  Escola

Estadual  Cristiano  Machado;  e  pedido  de  providências  para  a  instauração  de

procedimento administrativo para a apuração de responsabilidade quanto aos fatos.

Nº  4.486/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Diretoria-Geral  do  IEF  e  à  Promotoria  de  Justiça  de  Defesa  do

Patrimônio Público da Comarca de Açucena o trecho das notas taquigráficas da 4ª

Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  em  que  índios  pataxós  da  aldeia  Geru-

Tucunã,  localizada  no  Distrito  de  Felicina,  em  Açucena,  denunciam  a  ação  de

posseiros na área do Parque Estadual do Rio Corrente; e pedido de providências

para a apuração desse fato.

Nº  4.487/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Prefeitura  Municipal  de  Açucena  as  notas  taquigráficas  da  4ª

Reunião Extraordinária dessa Comissão e pedido de providências para o emprego

das verbas públicas já repassadas aos cofres municipais  em benefício dos índios

pataxós da aldeia Geru-Tucunã, localizada no Distrito de Felicina.

Nº  4.488/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Prefeitura  Municipal  de  Açucena,  à  Ouvidoria  Agrária  Nacional,  à

Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária, ao Sr. Edmar Gomes Machado,

Procurador  da  República  em  Ipatinga,  à  Coordenadoria  Regional  da  Funai  em

Governador  Valadares,  à  Diretoria-Geral  do  IEF e à Coordenadoria do Centro de

Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Conflitos  Agrários  pedido  de

providências  com vistas  à formação de grupo de trabalho, sob a coordenação do

órgão  de  execução  do  Ministério  Público  Federal,  para  buscar  soluções  para  os

problemas enfrentados pelos  índios  pataxós da aldeia Geru-Tucunã, localizada no

Distrito de Felicina, em Açucena.
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Nº  4.489/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas ao Comando-Geral da PMMG as notas taquigráficas da 3ª Reunião

Ordinária  dessa  Comissão,  destinada  a  obter  esclarecimentos  sobre  violação  de

direitos que teria  ocorrido no âmbito daquela instituição;  e pedido de providências

para  o  agendamento  de  reunião  dessa  Comissão  com  o  Comandante-Geral  da

PMMG  e  a  Coordenadora  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de

Justiça de Direitos Humanos, para discutirem os fatos e denúncias apresentados.

Nº  4.490/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  e  à  Coordenadoria  do  Centro  de

Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos as

notas taquigráficas da 3ª Reunião Ordinária dessa Comissão, que teve por finalidade

obter  esclarecimentos  sobre  violação  de  direitos  que  teria  ocorrido  no  âmbito  da

PMMG; e pedido de providências para apuração dos fatos contidos nessas notas.

Nº 4.491/2013, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  à  Sra.  Valdineia  Lúcia  de  Miranda,  esposa  do  Cb.  PM

Robson Nazareno Souza Onofre, por ter resistido a abuso de autoridade e tentativa

de violação de domicílio que teria sido praticada por ordem do superior hierárquico de

seu marido.

Nº  4.492/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de providências  com vistas  à

instauração  de  procedimento  administrativo  a  fim  de  apurar  as  denúncias,

apresentadas  na  3ª  Reunião  Ordinária  dessa  Comissão,  de  violação  de  direitos

humanos no âmbito daquela instituição, em desfavor do 3º-Sgt. PM Valdiney Damião

Rocha Dias.

Nº  4.493/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas à Advocacia-Geral do Estado, ao Comando da 12ª Região de Polícia

Militar, à Secretaria Extraordinária de Regularização Fundiária e à Coordenadoria do

Centro de Apoio Operacional  das Promotorias  de Justiça de Conflitos Agrários as

notas  taquigráficas  da  4ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão,  que  teve  por

finalidade debater violações de direitos humanos que teriam ocorrido em conflitos na

comunidade indígena pataxó situada no Parque Estadual do Rio Corrente; e pedido
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de providências para apuração dos fatos registrados nessas notas.

- São também encaminhados à Presidência requerimentos da Deputada Liza Prado,

da Deputada Liza Prado e do Deputado Elismar Prado e do Deputado Cabo Júlio.

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.  José  Fernando  Coura,  vencedor  do  Prêmio  Bom  Exemplo  2013,  na

categoria Economia e Desenvolvimento de Minas.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões de Esporte, de

Cultura, de Direitos Humanos, de Prevenção e Combate ao Crack, do Trabalho e de

Transporte e dos Deputados Paulo Lamac, Paulo Guedes, Carlos Pimenta, Dalmo

Ribeiro Silva e Sávio Souza Cruz.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antonio Lerin.

O Deputado Antonio Lerin* - Sr. Presidente, Sr. Secretário, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, funcionários do Judiciário mineiro, os quais parabenizo pela presença e

pela luta. Estivemos reunidos em Uberaba, onde reiteramos as reivindicações feitas

por vocês - temos lá mais de uma centena de amigos servidores, que estão juntos

nessa luta do Sindicato -  ao Deputado Gustavo Corrêa,  Presidente da Comissão.

Estamos fazendo a nossa parte, atender às reivindicações de vocês, mas nem tudo

depende apenas de um Deputado, depende do conjunto. Temos de ter serenidade,

buscar o diálogo e o entendimento à exaustação. O que não pode acontecer é a

Justiça de Minas ficar prejudicada. Vocês merecem e têm o direito democrático de

reivindicar  melhoria salarial.  Parabéns por  estarem lutando e defendendo os seus

direitos.

A minha fala hoje, Srs. Deputados, é mais sobre o reconhecimento pelo trabalho

que o governo de Minas está realizando por meio de uma grande iniciativa, o projeto

Caminhos de Minas, que tem beneficiado e muito a nossa região do Triângulo. Já
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temos  uma  pré-agenda  com  o  Governador  Anastasia,  que  visitará,  com  outras

lideranças, a nossa Uberaba, dia 2 de maio, quando estaremos com o governo e a

Assembleia Legislativa assinando a ordem de serviço da duplicação da MG-427, com

investimentos  de  cerca  de  R$17.700.000,00,  ligando  Uberaba  a  Conceição  das

Alagoas, trevo com maior índice de acidentes nessa rodovia. Então, a partir de 2 de

maio se estará iniciando a duplicação dessa rodovia.

Nessa  mesma  rodovia  há  um  problema  lamentável,  o  trevo  da  chegada  de

Conceição das Alagoas,  tristemente denominado Trevo da Morte. Isso precisa ser

resolvido imediatamente construindo-se ali uma variante. Esperamos que no dia 2 de

maio o Governador Anastasia também atenda ao nosso pedido.

Temos também outra demanda prontamente atendida, a ligação de Uberaba por

meio  de  Capelinha  do  Barreiro  até  Conceição  das  Alagoas.  São  mais

R$34.000.000,00 de investimentos na nossa região. Depois de 30 anos, o governo

quebra mais um tabu da ligação da BR-452 à BR-262, perfazendo mais 24km, ligando

o Município de Perdizes à BR-262, entre Perdizinha e o Município de Sacramento.

Temos ainda outras reivindicações que estão sendo atendidas, a ligação de Frutal a

Pirajuba. Faltam menos de 50m para se terminar a ligação de Pirajuba a Planura, que

atenderá uma grande demanda por meio das PPPs, que o governo de Minas vem

fazendo com muito brilhantismo. Então, Srs. Deputados, ficamos felizes em ver as

reivindicações da população do Triângulo serem atendidas pelo governo de Minas

Gerais.  Serão  investidos  mais  de  R$100.000.000,00.  Não  podemos  deixar  de

ressaltar  também a importância  dos  10km ligando Iraí  de Minas  ao Município  de

Romaria, também um tabu que vem sendo quebrado pelo governo de Minas Gerais.

Quero falar da nossa satisfação, ao ver as reivindicações deste Deputado e de outros

nobres parlamentares serem atendidas pelo governo de Minas.

Sabemos que são muitas as reivindicações, e nem todas são atendidas da noite

para  o  dia,  mas  precisamos  reconhecer  a  importância  dessas  ligações  entre  os

Municípios  mineiros.  Realmente,  ficamos  entusiasmados,  ao  ver  um  trabalho

reconhecido. Na audiência em que estivemos com o Governador, na última semana,

ele nos garantiu sua presença na inauguração de mais uma feira da ExpoZebu na

nossa cidade, no próximo dia 3. Portanto, ele estará em Uberaba no dia 2, assinando
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convênios  e  liberando  serviços.  Participará  também  da  abertura  da  exposição

internacional de gado zebu que é realizada no Município de Uberaba. O Presidente

da Assembleia, Deputado Dinis Pinheiro, também já confirmou presença na nossa

cidade, assim como muitas outras autoridades. O Deputado Gustavo Corrêa esteve

presente  na  prestação  de  contas  e,  acredito,  estará  presente  conosco  também.

Falando  no  Deputado  Gustavo  Corrêa,  me vem  uma lembrança:  o  sindicato  dos

servidores da Justiça está esperando o posicionamento da Comissão.

Gostaria  de  falar,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  da  nossa  alegria  em  receber  a

Assembleia para fazer a sua prestação de contas. Senti orgulho, ao ver participando

dessa  prestação,  na  minha  cidade,  18  Municípios  representados  por  Vereadores,

Prefeitos,  Secretários  e  lideranças  da  região.  Quero,  publicamente,  reconhecer  a

importância da prestação de contas da Assembleia Legislativa percorrendo todas as

regiões de Minas Gerais, levando informação, mostrando o trabalho dos Deputados à

população dos 853 Municípios que formam o nosso Estado.

Grandes  assuntos  foram  debatidos,  como  a  questão  da  segurança  pública,  a

implantação do Olho Vivo, a liberação de mais 1.600 novos veículos para atender a

segurança pública do Estado, a construção da Aisp rural. Ela será pioneira em Minas

Gerais e vai unir Polícia Civil e Militar para atender ao setor rural da nossa região. Por

ser a primeira Aisp a ser construída, espero que sirva de exemplo para o restante do

nosso Estado. É triste ter um amigo que reside no campo, que gera o alimento do

nosso  dia  a  dia,  desarmado.  Hoje,  os  próprios  bandidos  fazem  a  denúncia  à

segurança  pública,  informando  que,  em  determinada  fazenda,  o  caseiro  ou  o

proprietário possui uma arma de fogo. A polícia vai lá e faz a apreensão. E o que

acontece  na  semana  seguinte?  Os  próprios  bandidos  vão  lá  roubar  nossos

trabalhadores  do  campo.  Temos  que  rever  a  questão  da  lei  de  segurança.  Não

podemos  deixar  o  homem  do  campo  desamparado.  Ou  ampliamos  a  nossa

segurança pública a fim de atender a toda a zona rural ou modificamos o artigo para

atender  os  pequenos  trabalhadores,  o  pequeno  produtor  rural.  Eles  têm  de  ser

valorizados e reconhecidos dentro do nosso Estado.

Fica  aqui  um  apelo  para  que  possamos  levar  mais  segurança  aos  pequenos

produtores. É para isso, Deputado, que temos de trabalhar. Sabemos a importância
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da segurança pública. Precisamos, sim, investir na implantação do Olho Vivo, criar

mais unidades de atendimento, mas não podemos esquecer o pequeno produtor que

está no campo sem segurança, produzindo o alimento para nossos filhos.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Deputado Lerin, como sempre, V. Exa.

aborda  temas  extremamente  relevantes  para  o  nosso  país,  para  Minas  Gerais,

principalmente para sua querida Uberaba.

Estamos vendo que as leis e os decretos criados, principalmente os do Palácio em

Brasília, acabam, caro amigo Lerin, criando grandes distorções. Por que hoje matam

um taxista? Por que fizeram o Estatuto do Desarmamento no Brasil, que desarmou as

pessoas de bem. O País devia dar um jeito de controlar as nossas fronteiras, acabar

com o contrabando de armas e tirá-las das mãos dos bandidos.  O bandido pode

chegar no pequeno produtor, que está lá na sua fazendinha, no cantinho de Uberaba,

pois tem a certeza de que ele não estará armado. Esse produtor não pode defender a

si próprio e à sua família. Algumas pessoas que moram em apartamentos em Brasília,

São Paulo ou no Rio de Janeiro, decidiram que deveria ser dessa maneira, mas não

entendem, não sabem como é o sofrimento do pequeno agricultor da zona rural, que

põe comida na nossa mesa.

Muito obrigado e parabéns por trazer tantos temas importantes, Deputado Antonio

Lerin.

O Deputado Antonio Lerin*  -  Obrigado,  nobre  Deputado Arlen Santiago por  sua

participação. Falando em segurança pública, uma das coisas que mais assustam a

população... Aquele que viaja de avião está mais tranquilo, mas o que depende de

ônibus coloca sua mala no bagageiro e não sabe, primeiro, se chegará ao destino

com vida e, depois, com sua bagagem.

O número  de assaltos  que vêm  ocorrendo nos  ônibus  é  enorme,  nas  rodovias

federais,  na  BR-262,  na  BR-050,  nas  rodovias  que  fazem  as  ligações  entre

Uberlândia  e  Araxá;  Uberaba,  Goiânia  e  Brasília;  e  Uberaba,  São  Paulo  e  Belo

Horizonte; enfim, nas rodovias federais que circulam no entorno de Uberaba e região.

Realmente não dá mais para sustentar essa situação. Todo dia, a imprensa anuncia

um assalto. Então gostaríamos de pedir ao nobre Deputado João Leite, Presidente da

Comissão  de  Segurança  Pública,  que  chame  a  direção  do  DNIT  e  da  Polícia
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Rodoviária Federal a esta Casa, a fim de fazermos uma mobilização para dar mais

segurança aos usuários do transporte rodoviário do nosso Estado.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Lerin. V. Exa. toca num

ponto  que  preocupa  a  todos  nós:  a  segurança  nos  ônibus  interestaduais  e

intermunicipais.  A Comissão  de  Segurança  Pública  da  Assembleia  realizará  uma

audiência  pública  com  a  presença  de  todos.  Aliás,  o  Dr.  Jeferson  Botelho,

Superintendente-Geral da Polícia Civil, apresentará uma proposta, uma sugestão de

legislação, para trazer mais segurança a essas viagens.

É importante dizer também que acontecerá, no dia 29 de abril, no Mato Grosso do

Sul, em Campo Grande, o Fórum Nacional de Comissões de Segurança Pública, com

a presença do Cardozo, Ministro da Justiça, que apresentará uma proposta de todos

os  Estados  próximos  à  fronteira  do  Mato  Grosso  do  Sul  para  que  tenhamos  o

aumento do efetivo do Exército na fronteiras. É justamente aí que há a entrada de

drogas, armas e, agora - pasmem! -, as bananas de dinamite em nosso país.

Portanto  a  Comissão  de  Segurança  Pública  compartilha  sua  preocupação,

Deputado  Lerin.  Com  a presença dessas  autoridades  e  da  Polícia  Federal  nesta

Casa,  discutiremos  o  assunto  para  melhorar  a  identificação  dos  que  utilizam  os

ônibus interestaduais e intermunicipais. Quero convidá-lo para nos acompanhar, V.

Exa.  que sempre  se preocupou com a segurança,  especialmente  no  Triângulo.  A

Assembleia Legislativa realizará as audiências públicas da Divisa Segura. Em Iturama

estarão presentes o Comando das polícias do Mato Grosso do Sul, de Goiás e de

São Paulo. Eu e o Líder, Deputado Romel Anízio, convidamos todos a comparecer às

audiências, a fim de discutirmos o assunto com o Comando das polícias de outros

Estados  e  os  representantes  das  Comissões  de  Segurança  Pública  de  outras

Assembleias.  E pretendemos melhorar  a discussão com a presença do Deputado

Vanderlei Miranda, Presidente da Comissão de Combate de Crack.

São várias coisas que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais está

realizando, as quais sei que V. Exa. apoia. Muito obrigado.

O  Deputado  Antonio  Lerin*  -  Obrigado,  nobre  Deputado  João  Leite,  por  suas

observações. Tenho a certeza de que a Comissão de Segurança Pública dará sua

contribuição  para  minimizar  o  sofrimento  das  pessoas  que  utilizam  o  transporte
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rodoviário interestadual e intermunicipal, especialmente na região do Triângulo.

Meu  tempo  já  se  esgotou,  mas  tenho  vários  outros  assuntos  a  tratar,  mas,

respeitando o tempo regimental, os deixarei para a próxima reunião. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Elismar Prado.

O  Deputado  Elismar  Prado  -  Boa  tarde.  Antes  de  iniciar  meu  pronunciamento,

cumprimento os servidores do Judiciário  de Minas Gerais de primeira instância, o

Serjusmig, que estão nessa luta pela dignidade. O movimento está muito forte por

melhores condições de trabalho e de vida. Apesar de todas as pressões que estão

sofrendo por parte do TJMG e da Corregedoria, quero prestar nossa solidariedade a

esse  movimento,  porque  a  dignidade  e  melhores  condições  necessárias  aos

trabalhadores do Judiciário vão refletir  na melhora da qualidade do atendimento à

população. Quero deixar o meu apoio, a minha solidariedade em todas as lutas e

reivindicações e na pauta legislativa que vocês defendem nesta Casa. Sabemos que

há várias  matérias  paradas,  mas que  precisam ser  consideradas prioritárias  para

aprovação e para que vocês possam resgatar a dignidade que merecem. Parabéns.

Quero deixar aqui o nosso apoio.

Quero, novamente, tocar no tema do terceiro ciclo de revisão tarifária da Cemig.

Insistentemente usamos desta tribuna para denunciar as altas tarifas cobradas não só

pela Cemig, mas também pela Copasa. A população de Minas sofre muito com o

descaso da Copasa, com as altas tarifas de água e com serviços não realizados.

Cobram uma tarifa muito alta pela água, recentemente estivemos em Montes Claros

com o Vereador Fábio Neves e assinamos uma representação ao Ministério Público

denunciando o descaso com a população,  que é a realidade de grande parte do

Estado. Cobranças indevidas e abuso sofrido pela população em relação à Copasa.

Temos  informações  atualizadas  sobre  a  revisão  tarifária  da  Cemig.  Todos

acompanharam a nossa luta quando denunciamos na audiência pública que a Aneel

realizou em Belo Horizonte. A revisão é feita de cinco em cinco anos, a segunda foi

feita em 2008 e a terceira agora. A Presidenta Dilma, no início deste ano, antecipou a

informação de que iria  reduzir  os  custos  da energia  elétrica em todo o País.  Ela

enviou  ao  Congresso  Nacional  a  Medida  Provisória  nº  579,  que  dispõe  sobre  a
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redução das tarifas de energia elétrica em todo o Brasil. Em média, cerca de 20%

para as residências e 30% para as indústrias, consumidores de alta tensão.

Nesse  processo,  denunciamos  que  a  Cemig,  nossa  distribuidora,  ficou  fora  da

proposta apresentada pela Presidenta Dilma. Ela não quis inserir três grandes usinas

nesse  processo,  o  que  na  verdade  acarretaria  a  manutenção  das  altas  tarifas

abusivas  aqui  em  Minas  Gerais.  Houve  um  grande  enfrentamento.  O  Deputado

Federal  Weliton  Prado  foi  líder  desse  processo,  membro  da  comissão mista  que

tratou  da  MP nº  579.  Conseguimos  vencer  essa  batalha  e  aprovar  o  relatório.  A

Presidenta Dilma fez a sanção. Já é lei. As tarifas estão chegando mais baratas aos

consumidores  de  baixa  tensão.  Aqui  em  Minas  Gerais,  o  índice  é  de  18%  para

residências e até de 32% para os consumidores de alta tensão, que são as indústrias

e os grandes comércios. Essa redução é significativa, é importante.

No entanto,  menos  de uma semana depois  do anúncio da  Presidenta  Dilma,  a

Cemig entrou  com pedido  de reajuste junto à Aneel,  agência reguladora  do  setor

elétrico,  solicitando reajuste para  os  consumidores residenciais  de pouco mais de

11%, o que é um absurdo, até mesmo na contramão de tudo aquilo que a Presidenta

Dilma anunciou, de toda a nossa luta para reduzir o custo Brasil para gerar emprego

e renda, para enfrentar a crise com redução da tarifa de energia.

Tramitou na Aneel esse pedido de reajuste da Cemig de 11%. Iniciamos toda uma

luta, toda uma mobilização no Estado. A Aneel, nesse processo, abriu uma consulta

pública,  por  meio  da qual  toda a população,  todas as entidades se manifestaram

apresentando contribuições. Apresentamos também nossas contribuições técnicas, a

partir de nosso mandato, e fizemos um grande enfrentamento na audiência pública

realizada aqui em Belo Horizonte. Conseguimos, para nossa felicidade, comprovar

uma  série  de  erros  e  distorções  nas  planilhas,  nas  informações,  nos  dados

apresentados pela Cemig, que constavam no texto do relator, no 3º Ciclo de Redução

Tarifária.

Houve muita pressão, comprovamos irregularidades. Além disso, houve um fator

muito importante: a Presidenta Dilma determinou que os custos que as distribuidoras

teriam e têm com o acionamento das termelétricas não poderiam ser repassados aos

consumidores. Após essa determinação, conseguimos deixar de fora esses custos. A
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Cemig,  ao  acionar  as  termelétricas,  queria  repassar  todos  os  custos  aos

consumidores. Isso ficou de fora.

Temos nova expectativa, agora que já foi anunciada, mas que não é oficial ainda.

Teremos uma audiência pública em Brasília,  que oficializará tudo.  Conseguiremos

impedir esse pedido de reajuste da Cemig de 11%, que deve ficar em torno de 2%. A

Aneel  já  antecipou  sua  posição  de  recuar  nesse  processo.  Isso  é  importante  e

representa mais uma vitória para nossos consumidores, o que mostra que a luta, que

todo o enfrentamento que fizemos valeu a pena.

Só  para  que  tenham  uma  ideia  acerca  da  manipulação  das  informações

apresentadas pela Cemig, o que é muito grave e muito sério, informo que a empresa

apresentou no processo, de 2007 a 2012, ou seja, de cinco anos, um investimento de

R$8.900.000.000,00. Isso constava em sua planilha. Dizia que eram investimentos

incrementais,  realizados  e  que  deveriam  ser  ressarcidos.  Na  verdade,  ficou

comprovado que não eram R$8.900.000.000,00, mas apenas R$4.000.000.000,00,

menos  da  metade  do  que havia  sido  informado,  ou  seja,  a  Cemig,  ao  longo  do

processo de 2007 até hoje, estava todo o tempo manipulando as informações, os

dados, que estão totalmente distorcidos e diferentes daqueles que foram informados

no decorrer do processo. Ela tentava, com isso, justificar o aumento de 11% na tarifa,

que é incabível. Já ficou comprovado que o que a Cemig arrecada com a cobrança

das tarifas é muito superior  ao necessário para se fazer os investimentos que ela

alega fazer. Conseguimos comprovar isso.

O próprio lucro da Cemig comprova isso também. Em 2011 ela obteve um lucro de

R$2.400.000.000,00.

Em  2012,  fechou  com  mais  de  R$4.270.000.000,00.  Isso  dá  mais  de  76%  de

aumento na sua lucratividade, o que demonstra realmente que a Cemig maquia suas

informações.

Temos  aqui  alguns  pontos  que  demonstram  inconsistência  nessas  informações

repassadas  pela  Cemig:  a  proposta  do  relator  apontava  incrementos

aproximadamente de 51% do ativo, em serviço bruto. A estimativa correta deveria ser

de, no máximo, 17%, e a Cemig apresentava 51%.

Em relação aos altos produtores, estima-se que as distorções possam reduzir em
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até R$167.000.000,00 a receita verificada.

Outra  questão importante  se refere  aos custos  operacionais:  informa-se que os

consumidores pagam tarifas adicionais de R$148.000.000,00 em custos que não são

aplicados nas operações do serviço de distribuição. Ou seja, eles não são aplicados

para a manutenção de todo o sistema elétrico no Estado, mas esse valor é convertido

diretamente  em  remuneração  de  capital,  na  remuneração  dos  dividendos  dos

acionistas  da  Cemig.  Dobrou-se  de  25% para  50% o repasse de dividendos aos

acionistas.

Um outro ponto importante foi contestado.  Conseguimos comprovar também um

erro da Cemig e a distorção do superfaturamento nesse processo. No relatório estava

escrito que o valor de R$427.000.000,00 para encargos de serviços de sistema - ESS

- se referia à terceira revisão tarifária da Cemig. Ou seja, a Cemig alegava para esses

encargos R$427.000.000,00, sendo o valor correto R$173.000.000,00. Isso significa o

incremento  de  148%  além  desse  custo.  Realmente,  esse  fato  demonstra  todo  o

abuso praticado pela Cemig. Ela demonstra que persegue de maneira desenfreada o

lucro acima de tudo, e não a melhora da qualidade de seu serviço.

Foi realizada uma pesquisa com os consumidores de Minas Gerais, e concluiu-se

que a Cemig é uma das piores concessionárias da Região Sudeste, em razão dos

apagões, das constantes perdas e prejuízos do homem do campo e da cidade e das

interrupções no serviço de energia elétrica.

Esse  excedente,  esse  dinheiro  arrecadado  a  mais,  às  custas  do  sacrifício  dos

nossos consumidores, deveria ser usado para a redução da tarifa, para a modicidade

tarifária e para a melhora da qualidade de serviço, como também para a manutenção

das redes.

Já denunciamos diversas vezes os acidentes fatais não só com os trabalhadores da

Cemig. Observamos que, em média, há um acidente fatal, uma morte a cada 45 dias,

em  decorrência  da  precarização,  da  falta  de  condições  de  trabalho  para  os

terceirizados. São questionamentos apresentados pelo Sindieletro. Realmente, isso é

muito  grave.  A população sofre com essa situação,  e  há  muitos  acidentes  fatais.

Lamentavelmente,  sempre  lembramos  a  tragédia  de  Bandeira  do  Sul.  Foram  16

mortes.  Culparam a  serpentina,  mas,  na  verdade,  não falaram que a nossa rede
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elétrica deveria ter um sistema de proteção para situações como aquela. As redes

elétricas são totalmente precárias. Temos linhas com mais de 30 anos que estão sem

manutenção. Isso é muito grave porque se trata de um serviço essencial e não de

mera mercadoria.

Quero concluir  dizendo que foi  uma vitória  importante  esse recuo da Aneel  em

relação ao pedido de reajuste da Cemig. Com isso, vamos manter praticamente a

proposta inicial de redução de 18% na tarifa de energia elétrica. Os consumidores já

estão conferindo as contas que chegam, e, realmente, elas chegam com a redução

de 18%. As contas das indústrias apresentam mais de 30% de desconto. Esperamos

manter esse percentual com o atual recuo.

Esperamos manter essa redução, pois conseguimos comprovar a manipulação, as

distorções e os erros em todas as informações apresentadas pela Cemig à diretoria

da Aneel.  Ela superfaturou os números e maquiou a sua planilha  na tentativa de

repassar essa conta aos nossos consumidores. Isso é lamentável. Esperamos que a

Cemig respeite os nossos consumidores e retire o seu pedido de reconsideração.

A Cemig  está  entrando  com  um  recurso,  com  um  pedido  de  reconsideração.

Portanto,  na próxima audiência pública,  que ocorrerá em breve em Brasília  -  e  a

decisão deve sair oficialmente, no máximo, até o dia 8 de abril -, a Cemig fará seu

pedido  de  reconsideração,  e  vamos  contestá-lo.  Vamos  contestá-lo  porque,  na

verdade, trata-se de um abuso, uma injustiça, e precisamos fazer valer o direito dos

nossos consumidores, de uma população que sofre tanto, que paga as tarifas mais

caras do mundo e o ICMS mais caro do Brasil: mais de 40%. A Presidenta Dilma

retirou  encargos  federais,  reduziu  impostos,  mas  aqui  em Minas  Gerais  temos  o

imposto mais caro do Brasil, o que onera ainda mais a população.

Por fim, quero comemorar essa vitória da manutenção do benefício que reduz, em

torno  de  18%,  a  tarifa  para  os  consumidores  residenciais  em  Minas  Gerais.  Na

próxima reunião em Brasília, vigiaremos, ficaremos atentos e acompanharemos de

perto esse processo, fazendo o enfrentamento necessário para fazer valer o direito

dos nossos consumidores, de toda a população mineira. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Caro Deputado João Leite, que preside os trabalhos
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desta reunião; ilustre Secretário e vizinho do Sul de Minas, Deputado Dilzon Melo;

Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro;  nosso  Líder  do  Governo,  Deputado  Bonifácio

Mourão; senhoras e senhores; venho a esta tribuna, nesta tarde de terça-feira, na

condição  de  ex-Prefeito  de  Campo  Belo  e  atualmente  cumprindo  o  mandato  de

Deputado, para traçar um paralelo entre as duas condições, neste momento difícil,

que vivem as administrações e, claro, os Prefeitos de todo o Brasil.

Um  dos  principais  veículos  de  comunicação  de  Minas  Gerais  ilustrou  em  suas

páginas, na edição de ontem, a situação precária em que se encontram as Prefeituras

de Municípios grandes e médios, que deveriam ter melhores condições. Os maiores

Municípios, automaticamente e de forma regional, abrigam em suas dependências as

questões relativas à saúde e educação. Na nossa Campo Belo, por exemplo, a Santa

Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo trata da saúde não somente dos campo-

belenses, mas dos pacientes vindos de Aguanil, que fica a 18km; de Cristais, que fica

a 40km; de Candeias, que fica a 20km; de Cana Verde, Camacho, São Francisco e

Santana do Jacaré. A cidade-polo tem por característica abrigar os demais Municípios

que compõem a região.

Neste encaminhamento, quero trazer a Minas Gerais a minha preocupação com o

desencontro e o desacerto e com a política equivocada que atualmente faz o governo

federal em relação aos Municípios.

Trouxe um material para subsidiar a nossa fala. As manchetes são as seguintes:

“Prefeitos protestam contra redução de R$20.000.000.000,00 em verbas federais e

ameaçam repassar cargos com dívidas”; “a redução do IPI prejudica a arrecadação

dos  Municípios”.  E  também:  “IPI  menor  para  carro:  truque  não  impediu  baixo

crescimento”. Matérias como essas deveriam merecer uma atenção maior do governo

federal, que detém a política macroeconômica.

Não adianta o Município praticar a boa gestão, o Prefeito ser correto, zeloso, se a

política macroeconômica o prejudica, é perversa. Automaticamente, o Município não

pode dar aos munícipes a condição ideal que o Prefeito sonha, quando chega ao

mandato.

Deputado João Leite, trago-lhe um exemplo. Tive a oportunidade de presenciar a

fala  do  nosso  querido  Senador  Aécio  Neves,  quando  acompanhava  o  seu  avô,
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Presidente Tancredo, em Belém do Pará, por ocasião do Círio de Nazaré, a maior

procissão do mundo. Ele perguntou: “Meu avô, o senhor tem tanto prestígio, o povo

espera  tanto  do  senhor,  demonstra  tanta  alegria  pela  sua  candidatura,  que  já  é

vitoriosa. Quais serão as primeiras providências que o senhor tomará no exercício

efetivo  da  Presidência  da  República?”.  Ele  respondeu:  “Meu  neto,  gastarei  esse

prestígio nos primeiros cinco ou seis meses, fazendo as reformas que o povo espera,

com coragem, determinação, imparcialidade, zelo e, acima de tudo, independência”.

Vimos que, no 12º ano de governo do atual partido, não foram realizadas as reformas

necessárias  que os  brasileiros  tanto  esperam.  Veja  bem V.  Exa.,  Deputado  João

Leite, que mais uma vez foi prorrogado o subsídio aos veículos automotores, ou seja,

a manutenção do IPI, que permite que os veículos sejam vendidos com preço mais

baixo.  O  lucro  das  empresas  poderia  ser  cortado  ou  concedido  de  forma a  não

prejudicar os Municípios. Mas o que ocorre é que esse subsídio diminui o valor do

carro, refletindo diretamente no Fundo de Participação dos Municípios. O IPI é um

dos principais recursos que formam o FPM.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Deputado Duarte Bechir, nos dois

primeiros dias da última semana, a Semana Santa, recebi um grande conjunto de

Prefeitos. Na terça-feira, houve eleição na AMM, e vários Prefeitos estavam em Belo

Horizonte. Muitos deles eram das regiões onde sou votado. Absolutamente todos os

que estiveram em meu gabinete foram enfáticos ao afirmar que o FPM - pago três

vezes por mês, dias 10, 20 e 30 - está cada dia menor. De modo geral, os primeiros

meses são chamados de período das vacas gordas, pois o FPM chega gordo. Então,

eles fazem caixa para suportar o segundo semestre, ocasião em que o valor do FPM

é baixo. E,  neste ano, nos meses de fevereiro e março,  o FPM está pior  que no

segundo semestre do ano passado. Os Prefeitos não têm como pagar as contas.

O governo federal insiste em fazer gracinha com o chapéu alheio, pois,  quando

reduz o IPI  para a venda de automóveis,  na verdade,  está retirando dinheiro dos

Municípios,  das  Prefeituras,  do  próprio  povo.  Quem  conduz  todos  os  programas

federais são os Municípios. E o governo federal retira-lhes os recursos e exige que

cumpram os programas. É um verdadeiro absurdo, uma falta de planejamento e de

sensibilidade.
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Como disse V. Exa., o Tancredo dizia que gostaria de fazer as reformas necessárias

nos primeiros seis meses. Já se passaram 12 anos, e o PT não conseguiu fazer

nenhuma reforma estrutural  que o País precisa.  Muito obrigado,  Deputado Duarte

Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Endossarei as palavras de V. Exa. e depois concederei

aparte ao Deputado João Leite. É importante ressaltar que as Prefeituras de todo o

País passam por essa fase. Fui Prefeito em Campo Belo. Na oportunidade, com os

pagamentos de dezembro, era permitido fazer uma poupança em janeiro, fevereiro,

março e abril, para suportar os meses difíceis de julho, agosto, setembro, outubro e

novembro, quando o FPM vai lá para baixo e os Prefeitos mal têm condições de arcar

com os custos normais de manutenção da máquina administrativa e da folha salarial.

Então,  quando  se  tira  da  Prefeitura,  por  meio  de  concessão  de  subsídios,  por

exemplo, o IPI do carro, a Presidenta poderia - e eu disse “poderia” -, se municipalista

fosse, se responsável fosse, se tivesse uma política macro, a reforma tributária tão

pronta para ser votada, no que for tirado do Município por meio da concessão de

isenção do IPI, recompor a receita com a outra questão.

Portanto, não se tem uma política macro. Com isso, os Prefeitos tomam posse, a

desilusão toma conta, há demissões, e as Prefeituras ficam quebradas e não podem

cumprir os compromissos. Mas as pessoas não entendem que toda a culpa recai no

colo  do  Prefeito.  Na  verdade,  elas  não  têm  a  noção  exata  da  responsabilidade

daquele ou daquela que poderia, em parte, mudar essa história.

O  Deputado  João  Leite  (em  aparte)  -  Deputado  Duarte  Bechir,  acompanho

atentamente sua manifestação. Sem dúvida, o Brasil passa por uma fase que merece

atenção de todos.  É interessante,  pois  ficamos imaginando que aquelas  decisões

tomadas em Brasília ficariam distantes de nós. Porém não é a realidade, porque elas

têm impacto imediato na vida das pessoas. Como um país que abre mão de tributos,

da mesma forma que o Brasil está abrindo mão do IPI neste momento - e, como V.

Exa. disse, isso impacta diretamente os Municípios...  Como este país pretendia, a

partir de medidas como essa, ter crescimento de alguma forma com o intuito de ter a

vida dos brasileiros em melhor condição? Por que as coisas estão dando errado?

Vejam, o Brasil tem o pior resultado comercial desde 2001. O que está acontecendo
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com este país?

Hoje perguntava a um especialista por que o governo está tomando essas medidas,

sendo que elas não dão certo. De alguma forma, temos uma luzinha. Qual? Ora, ao

retirar  dinheiro  do  Município,  onde  as  pessoas  moram,  tira-se  as  condições  de

crescimento do País. O governo federal acha que, ao concentrar toda a renda, estará

resolvendo alguma coisa.  Quando ele  tira  dinheiro  de Estados  e Municípios,  está

tirando a possibilidade de desenvolvimento desses entes federativos. Não adianta só

o governo federal  ter  superávit  de arrecadação,  se ela não é distribuída e não é

compartilhada com os  Municípios  ou  com os Estados.  Não adianta  guardar  esse

dinheiro e não promover a construção da infraestrutura tão aguardada pelo País.

Imaginem que temos 20 dias  de  fila  de caminhões nos portos.  São 20 dias de

espera de um caminhão para escoar a produção dos brasileiros. Está explicado por

que não crescemos, afinal não exportamos. A nossa logística, as nossas estradas e a

ausência de ferrovias nos levam a essa situação, principalmente em um governo com

visão  ultrapassada.  Trata-se  de  um  governo  ultrapassado,  um  governo  que

envelheceu  rápido  demais,  um  governo  que  lembra  o  Império.  O  Brasil  se

transformou em uma república por conta da concentração do dinheiro nas mãos de

um imperador só e,  com isso, as províncias carentes estão sofrendo. Parece que

voltamos ao Império. A nossa rainha ou o nosso rei anterior concentram os recursos

em  Brasília,  assim  os  Municípios  e  Estados  estão  penalizados  e  não  temos

desenvolvimento.

De alguma forma,  esse é o resumo do que o governo federal  tem feito.  É  um

governo envelhecido, um governo atrasado.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Só 15 segundos para fazer um

complemento. A falta de planejamento, a desorganização do governo federal é muito

grande.  Todos já  sabem que a Petrobras está-se desmanchando.  Agora a notícia

oficial da Agência Brasil. (- Lê:) “Eletrobras teve prejuízo de 6,8 bilhões em 2012”. Ou

seja, fica aqui a Oposição marretando as medidas importantes que a Cemig toma e

não faz o mesmo com a Eletrobras. Resultado, a agência oficial do governo acaba de

publicar:  “Eletrobras  teve  prejuízo  de  6,8  bilhões em 2012,  contra  um lucro  de  3

bilhões registrados no ano anterior. O resultado financeiro foi divulgado pela empresa,
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que informou em nota que o saldo negativo foi influenciado pela Lei nº 12.783/2013”.

Esse é o governo federal que estamos vendo desmanchar o Brasil. Muito obrigado,

Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Muito bem. A fala de V. Exa. vem ao encontro do que

estamos também trazendo a toda Minas Gerais, na presença dos Deputados, e que

especialmente queremos deixar como recado na tarde de hoje. A felicidade de ganhar

uma eleição para Prefeito, o prazer de iniciar uma carreira pública nesse cargo é tão

boa, hoje, até no dia da vitória. A partir do momento em que se ganha a eleição e se

começa  a  tomar  conhecimento,  inicia-se  a  transição.  É  aí  que  o  Prefeito  toma

conhecimento da situação dos Municípios, vai para a cadeira tomar as decisões e vê

que a lei o obriga a gastar o mínimo de 25% com a educação e o mínimo de 15%

com a saúde. E o governo federal,  que impõe a lei, gasta 3% com saúde. Ele vê

cidadão que vai ao Ministério Público recorrer com o Promotor para que a Prefeitura

pague  o  tratamento  médico.  Aí  sequestram  o  recurso  da  Prefeitura,  mandam  o

Prefeito  comparecer  e  pagar  “na  marra”  R$20.000,00,  R$30.000,00,  R$40.000,00,

R$50.000,00, R$60.000,00, R$70.000,00. E o governo federal gasta menos de 3%

com a saúde. São situações com as quais não podemos e não vamos concordar.

Disse, no início da fala, quando aqui deixei o exemplo daquela memorável tarde em

Belém do Pará, em que o Senador Aécio nos relatou, com o ex-Presidente Tancredo

Neves, seu avô: o que falta ao governo federal é responsabilidade e o que sobra é a

política do toma lá dá cá.

Na semana passada, Minas foi contemplada mais uma vez com um cargo em um

dos Ministérios. Pois bem, dois anos de mandato e agora dá-se um Ministério para

Minas Gerais. Não quero aqui discutir se o partido que ganhou o Ministério aceitou

por bem, se não aceitou, se ficou satisfeito.  O que quero dizer é que a barganha

empobrece a política macro do País. Não é hora de dar Ministério para acalmar, para

seduzir, para se ganhar uma eleição, enquanto o povo e os Prefeitos estão sofrendo

do  outro  lado.  Não é  hora  disso,  a  hora  é  de  comemorarmos  os  avanços  como

comemoramos  em  Minas  Gerais,  um  Estado  que  dá  certo,  que  tem  resultado,

reconhecimento. Aí, sim; aqui se toma medida.

O Senador Aécio Neves cortou quantos cargos comissionados? Economizou para
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fazer Minas Gerais crescer. Enquanto isso, em Brasília, a história é diferente. Toma lá

dá cá, dá-se um cargo, para ser apoiado. Essa política faz mal, mas tem solução, que

está próxima de ser executada e que sai de Minas Gerais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Rômulo Viegas) - Com a palavra, o Deputado Paulo

Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

público aqui presente, quero saudar todos os mineiros que nos acompanham pela TV

Assembleia em diversas cidades de Minas Gerais.

Chego a ficar impressionado com a capacidade que tem o Deputado Duarte Bechir,

vindo  a  esta  tribuna,  assim  como com  os  Deputados  João  Leite  e  Lafayette  de

Andrada, com seus apartes de querer passar a quem está assistindo uma imagem de

que o Brasil está dando errado.

Acredito  que  o  Deputado  Bechir  deveria  descer  do  pedestal,  bem  como  os

Deputados João Leite e Lafayette de Andrada, que parece que ainda está dentro dos

castelos da época real, pois pertence a uma família que vem do governo desde a

época de Dom Pedro. O Brasil que conhecem talvez seja aquele. Estão precisando

conhecer, de fato, o novo Brasil, sim.

Não são 12 anos, não, Bechir. V. Exa. está totalmente equivocado. São apenas 10

anos. Ainda faltam dois anos para concluir o governo da nossa Presidenta Dilma. V.

Exa. já está adiantando a reeleição da nossa Presidenta. A eleição é só em 2014.

Então, é nessa data que o Partido dos Trabalhadores completará 12 anos de governo

no  Brasil.  Temos  a  imensa  satisfação  de  comemorar  este  ano  os  10  anos  de

reconstrução de um país que vocês deixaram à beira do caos, que vivia de pires na

mão quando  foi  entregue  ao Presidente  Lula  pelo  Presidente  Fernando Henrique

Cardoso,  que  ficou  oito  anos  no  governo  sem  gerar  um  emprego  com  carteira

assinada. O saldo foi zero em oito anos. Mais do que isso, Deputado Bechir, a fome,

a miséria, a pobreza e o desemprego imperavam naquela época. O Brasil tinha, há 10

anos, para refrescar a memória de V. Exa., um dos maiores índices de desemprego

do planeta. Naquela época, o sonho dos brasileiros, Deputado Bechir, era conseguir

um visto para lavar carro, lavar pratos nos Estados Unidos. Hoje quem está lá, quem
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foi para a Europa está voltando, pois, em 10 anos, o Brasil deixou de ser o país da

miséria,  da  fome,  da  pobreza,  da  falta  de  esperança  e  passou  a  ser  um  país

respeitado no mundo inteiro. O Presidente Lula teve a coragem de fazer o que vocês

que  estiveram  500  anos  no  poder  não  fizeram  -  distribuir  renda,  olhar  para  os

brasileiros  que  nunca  tiveram  oportunidade.  É  por  isso  que,  apesar  de  vocês

berrarem aqui  nesses microfones,  a  cada dia o índice  de  popularidade da nossa

Presidenta Dilma só aumenta. A maior aprovação de um governo de toda a história

deste país é da nossa Presidenta Dilma, a primeira mulher a presidir este país. Por

isso temos muito orgulho, sim, de ter elegido o nosso Presidente Lula em 2002, o

primeiro trabalhador a chegar à Presidência da República, e, agora, a nossa primeira

mulher Presidente da República.

Deputado  Bechir,  talvez  V.  Exa.  tenha  me  interpretado  mal.  Se  vocês  estão

berrando ou não, se estão falando aos berros ou não... O povo brasileiro, as pessoas

que estão vendo esse novo País  estão pouco se lixando pela forma como vocês

tentam imprimir  uma imagem errada do governo da nossa Presidenta Dilma e do

governo do nosso Presidente Lula, que tanto fez por este país e continua fazendo.

Basta olhar  os  números,  Deputado Bechir.  Olhe o que o Brasil  tinha de reservas

cambiais quando Fernando Henrique entregou o Brasil a Lula. Veja quanto valia a

Petrobras  que  o  Deputado  Lafayette  de  Andrada  acabou  de  falar  aqui.  Naquela

época,  o  valor  de  mercado  da  Petrobras  era  R$15.000.000.000,00  e  hoje  vale

R$126.000.000.000,00, ou seja, quase 10 vezes mais. E vocês ainda têm a coragem

de falar que o nosso governo quebrou a Petrobras?

Vocês, Deputado Bechir, estão sem argumentos. Precisam, pois, de um argumento.

Comecem a pensar em alternativas, em projetos novos. Vocês não têm projeto!

Querem combater o governo da Presidenta Dilma sem projeto algum! Veja o que você

acabou de fazer: criticou a Presidenta porque ela reduziu impostos no País, como o

imposto na compra de carros. Parece que vocês não gostam de pobres e acham que

só quem pode ter carro são vocês, que são ricos. A população não pode comprar um

carro?  Quando  a  Presidenta  Dilma  abaixa  os  impostos  para  que  todos  possam

sonhar em ter um carro, o PSDB fica contra?

O mesmo aconteceu quando a Presidenta Dilma promoveu a redução dos impostos
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da energia elétrica. Teve a mesma reação o Senador Aécio Neves, que está devendo

uma visita a Minas, já que, pelos dados do Senado, 70% das suas passagens pagas

por aquela Casa têm como destino o Rio de Janeiro. Ou seja, ele pega os votos em

Minas, mas vira Senador pelo Rio. O Senador pelo Rio de Janeiro, Aécio Neves, foi o

grande  defensor  das hidrelétricas,  contra a  medida da Presidenta  Dilma,  que fez

reduzir a conta de energia, tanto da população quanto das empresas. Aí, o que fez a

Cemig, liderada por Aécio Neves? Pediu um aumento de 11% na conta de energia,

majorando informações. Ou seja, mentiu para a Aneel,  dizendo que tinha feito um

investimento de R$8.000.000.000,00. Mas, quando a Aneel foi aferir, o investimento

não existia. Quer dizer, vocês querem burlar  e retirar recursos da população mais

pobre.  Estou  falando  da  Cemig,  que,  no  ano  passado,  doou  mais  de

R$2.000.000.000,00 a seus acionistas - aliás, a seus poucos acionistas, já que, diga-

se de passagem, a Andrade Gutierrez ganhou metade da Cemig de presente, por um

acordo com Aécio Neves.

Aí,  vocês  querem  aumentar  a  conta  de  luz.  Estão  contra  a  Dilma,  porque  ela

reduziu a conta de luz. Ela não presta porque reduziu o imposto dos veículos. Esse é

o discurso dos Deputados Lafayette de Andrada e Duarte Bechir. Estou com pena de

vocês. Vocês têm de falar para o Aécio e o Anastasia dar-lhes outra missão nesta

Casa, porque isso já está ficando ridículo, o tempo todo vocês usam esta tribuna para

discursar contra o povo, para falar contra o povo. Porque criticar uma medida que

beneficia toda a população, como a redução de impostos, é falar contra o povo. Mas

o Deputado Duarte Bechir está contra a redução de impostos, assim como o Aécio e

o Anastasia. Isso é um absurdo!

V. Exa. falou aqui, Deputado Duarte Bechir, que os Municípios estão de pires na

mão, mas não é bem assim. Quando eu era Vereador em Manga, fui Presidente da

Câmara  Municipal  e,  nessa  época,  há  12  anos,  o  repasse  à  Câmara,  que

correspondia  a  8% da  arrecadação  do  Município,  era  de  R$15.000,00,  Deputado

Bonifácio Mourão. Hoje, o repasse para a Câmara de Manga, que corresponde a

apenas 7% da arrecadação, é de R$100.000,00. Isso é para que vocês vejam que,

desde o governo Lula, a arrecadação dos Municípios cresceu. Temos números para

mostrar  isso:  ela  triplicou  em relação ao que era  no  governo Fernando Henrique
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Cardoso. Além disso, na época eles diziam que o salário mínimo não podia subir, não

podia passar de R$100,00; diziam que, se isso acontecesse, as Prefeituras, o INSS,

os comerciantes e as empresas quebrariam. Mas o Lula aumentou o salário mínimo,

cujo valor, àquela época, era proibido de chegar a U$100,00. Hoje, o salário mínimo

vale  U$350,00 e  isso  não quebrou quem  quer  que seja.  Pelo  contrário.  Naquela

época, o desemprego imperava, mas hoje, comemoramos, Deputado Duarte Bechir,

22 milhões de empregos com carteira assinada no Brasil, nos últimos 10 anos. É esse

o País que vocês estão dizendo que quebrou? É esse o modelo que vocês estão

dizendo que está errado? Expliquem isso! Venha a esta tribuna, Deputado Duarte

Bechir, defender os oito anos de Fernando Henrique Cardoso, que, graças a Deus, o

Brasil esqueceu, passando um pano por cima.

Oito anos de perseguição, inclusive a Minas Gerais. Na época também tínhamos

aqui o governo do PSDB, de Azeredo, quando Fernando Henrique exigiu que fosse

feito um acordo da dívida que acabou de afundar Minas Gerais. Depois ele perseguiu

Itamar como ninguém, igual Hitler perseguiu os judeus. Aqui foi sequestrado o FPM,

foram sequestrados os recursos do Estado, foi uma perseguição nunca vista a Minas

Gerais  na  época de FHC na Presidência  da República.  Parece que tudo isso  foi

esquecido pelos Deputados Duarte Bechir, João Leite e Lafayette de Andrada. Mas o

povo não esqueceu como Fernando Henrique tratou Minas a pão e água, ao contrário

dos governos da nossa Presidenta Dilma e do nosso Presidente Lula, que fazem um

governo republicano. Todas as políticas do nosso governo para os Municípios são

republicanas.

As creches do ProInfância são para todos os Municípios, não importa se eles são

administrados pelo  PSDB, DEM, PMDB ou PT.  São assim as escolas  técnicas,  o

Bolsa Família, que retirou 40 milhões de pessoas da linha da pobreza, e o ensino.

Com  o  ProUni,  Deputado  Lafayette  de  Andrada,  hoje  mais  de  um  milhão  de

brasileiros, filhos de trabalhadores rurais, de empregadas domésticas, de pedreiros,

de carroceiros, estão na faculdade. Hoje não são só os filhos de papai, os herdeiros

da coroa, Deputado Lafayette de Andrada, que podem estudar. Filho de carroceiro

também  pode  estudar;  filho  de  trabalhador  rural  também  pode  estudar;  filho  de

empregada doméstica também pode estudar. Esse é o Brasil que vocês, do PSDB,
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não conseguem enxergar porque ainda não desceram do tapete. Saiam dos palácios,

visitem o povo, olhem como está o nosso país, vão às comunidades rurais, que verão

a transformação pela  qual  este país  está passando.  Uma transformação social,  a

agricultura familiar gerando emprego, produzindo.

O Deputado Duarte Bechir só falou uma coisa aqui que vale a pena aproveitar. Ele

disse  ser  um  absurdo  haver  filas  e  filas  de  caminhões  nos  postos.  Ainda  bem,

Deputado Duarte Bechir, que há filas de caminhões, porque na época de Fernando

Henrique Cardoso os postos viviam às moscas. Os aeroportos também, porque só os

ricos podiam andar de avião. Hoje quem critica o Lula e a Dilma é uma pequena

burguesia, que achava que os aeroportos eram propriedade privada deles. Hoje eles

falam que está difícil andar de avião porque os aeroportos estão igual rodoviária de

interior.  Essa burguesia  tem nojo  do  povo.  Os  aeroportos  foram construídos com

dinheiro  público,  para  o  povo,  e  hoje  o  povo  pode  andar  de  avião.  Empregada

doméstica pode andar de avião; trabalhador rural pode andar de avião; carroceiro

pode  andar  de  avião;  pedreiro  pode  andar  de  avião.  Esse  é  o  País  diferente,

Deputado Lafayette de Andrada. Realmente não dá para comparar.

Na época de Fernando Henrique Cardoso todo o tráfego aéreo de Minas Gerais era

no Aeroporto da Pampulha, e ainda havia pouca gente para viajar. O governo Lula

democratizou a aviação civil no Brasil. Os voos nacionais foram transferidos para o

Aeroporto de Confins, que já está pequeno,  e o Aeroporto da Pampulha não está

dando conta dos voos regionais. Esse é o novo Brasil.

Contra os números e os argumentos, Deputado Duarte Bechir, se formos fazer uma

tabela do que era o Brasil na época de vocês e o que é hoje, vocês apanham, mas

apanham  de  chicote,  como  dizem  lá  no  interior.  Não  dá  para  comparar.  Então,

Deputado Duarte Bechir, não adianta ficar aqui esbravejando desta tribuna, querendo

enganar as pessoas com números falsos, com números que não existem.

Portanto, conforme disse no início da minha fala, não adianta usar esta tribuna para

tentar  imprimir  a  mentira,  porque  contra  fatos,  Deputado  Duarte  Bechir,  não  há

argumento. Estamos falando sobre fatos, de coisas concretas, do Brasil real, do Brasil

de hoje, que é o País a que o povo brasileiro tem orgulho de pertencer. Esse é o novo

Brasil.
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* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, quero encerrar. Temos uma pauta de

votação.  Se não houver  mais  inscritos,  sugiro à Presidência que nos conceda 10

minutos de intervalo,  ou seja,  suspenda a reunião por  10 minutos para  fazermos

alguns acordos a fim de desobstruirmos a pauta que é o sonho do governo; além

disso, votarmos algo hoje nesta Casa. Aqui só se vota se o PT vier ao Plenário, assim

como os partidos da Oposição. A base de Anastasia e de Aécio viaja muito, aliás é

como Aécio, que só viaja para o Rio de Janeiro e a Europa. Então, tem de começar a

vir mais para cá para não precisar tanto... Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado

João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, obrigado. Lamento o pronunciamento do

Deputado Paulo Guedes, pois ele ainda é do tempo em que se batia nas pessoas

com chicote. Desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, os países

abandonaram  essas  coisas.  No  entanto,  infelizmente,  estamos  vendo  que  estão

sendo retomadas. Fico também impressionado, Sr. Presidente, com o modo como

consegue entrar na vida pessoal. O Deputado quer entrar na vida pessoal do Senador

Aécio Neves e saber aonde ele vai.

Ontem fui visitar meu filho que mora em Criciúma. V. Exa. pode ver que paguei a

passagem com meu dinheiro. Peguei um ônibus em Criciúma e fui até Florianópolis

visitá-lo,  como  o  Senador  Aécio  Neves  vai  visitar  a  filha  no  Rio  de  Janeiro.  O

Deputado Paulo Guedes quer entrar na vida das pessoas. Isso é costume do PT. O

Ministro Palocci quebrou o sigilo bancário de um caseiro. Aliás, eles gostam de dizer

carroceiro. Não se pode fazer isso, Deputado. O PT pensa que pode quebrar sigilo e

entrar  na  vida  das  pessoas.  Não  pode,  não.  Desde  a  Declaração  Universal  dos

Direitos Humanos, não se pode bater de chicote. V. Exa. quer bater de chicote. Não

pode. Não pode quebrar sigilo das pessoas, Deputado. V. Exa. não pode entrar na

vida particular do Senador e do Deputado, como Palocci fez. Imaginem, o Ministro

quebrou o sigilo de um caseiro.

O Deputado gosta de dizer que este é o país das maravilhas. Os senhores já viram
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isso: neste país, um Ministro do PT quebrou o sigilo do caseiro, do pobre caseiro. Ele

gosta de dizer que estamos nos palácios. Nasci numa vila, na Vila Oeste, em Belo

Horizonte.  Qualquer  hora  quero  apresentar-lhe  os  meus  amigos  de  infância  com

quem comecei jogando futebol. Sei o que é lutar, pôr uma chuteira debaixo do braço

e,  jovem,  tentar  a  vida  num  clube  de  futebol  e  ficar  sete  meses  com  o  salário

atrasado. V. Exa. me respeite. Respeite o meu partido. Pegamos o governo com 80%

de inflação na época de Fernando Collor, parceiro da Dilma e de José Sarney, que

hoje é parceiro de V. Exas. Foi isso que o Presidente Itamar pegou e que o PSDB

quis apoiar. No entanto, V. Exas. não apoiaram Itamar. Quando Erundina foi Ministra

da Administração, foi expulsa do PT. Vamos trabalhar a história?

O  Ministro  do  PT,  que  eles  dizem  que  gosta  dos  pobres  e  visita  asilos  e

comunidades,  quebrou o sigilo  do caseiro.  Deputado,  sabe por  que não se  pode

quebrar o sigilo das pessoas? Porque se descobrem coisas da intimidade delas.

V. Exa. quer saber aonde o Senador Aécio Neves vai? Ele vai visitar a filha. Quer

saber aonde vou? Vou a Criciúma visitar meu filho caçula. Vocês gostam de entrar na

vida das pessoas. Isso é particular, é intimidade das pessoas. Esse negócio de bater

de chicote, o senhor não pode, não, Deputado. O Deputado Durval Ângelo vai falar

isso para o senhor. O senhor não pode bater de chicote.

Quero lembrar que não se pode quebrar sigilo. Sabem por quê? Já pensou quando

se juntaram a Caixa Econômica Federal com o Ministro da Fazenda para quebrar o

sigilo de um caseiro? Isso é a maior covardia que pode acontecer, e o PT fez isso.

Sabem  o  que  descobriram? Descobriram que o  pai  do  caseiro  não  o  aceitava  e

colocou dinheiro na conta dele porque ele era um menino rejeitado. O trabalhador era

rejeitado pelo pai,  que teve um filho fora do casamento.  Vejam em que o  PT se

meteu.  Foi  enxerido  demais,  meteu-se na vida  particular,  na  intimidade.  Isso  não

pode, Deputado.

Deixe de tratar da vida particular do Senador Aécio Neves. Trata-se disso. Quer

falar  que o  negócio  da  Cemig  foi  responsabilidade  do  Aécio.  Quem  viaja  com  o

dinheiro  da  Andrade  Gutierrez  e  da  OAB  é  o  Lula.  Quem  deu  dinheiro  para  a

Venezuela foi o PT, o Lula. Lamento que tenhamos entrado por esse campo. Espero

que respeitemos os limites aqui. Não vamos nos calar. Vamos proteger e defender o
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Senador Aécio Neves, aliás não apenas ele, mas também o Francenildo, o caseiro.

Espero que o PT não faça isso nunca mais. Não faça isso, PT. Deixe a vida íntima

das pessoas onde deve ficar, na intimidade da família.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - 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 Indicação nº 74/2013, Feita pelo Governador do Estado,

do Nome da Sra. Zuleika Stela Chiacchio Torquetti para o Cargo de Presidente da

Fundação  Estadual  de  Meio  Ambiente  -  Feam.  Pelo  BTR:  efetivos  -  Deputados

Lafayette de Andrada e Luiz Humberto Carneiro; suplentes - Deputados Zé Maia e

Rômulo Viegas; pelo BAM: efetivos - Deputados Tiago Ulisses e Rômulo Veneroso;

suplentes -  Deputados  Inácio  Franco e Antônio  Carlos  Arantes;  pelo  PT:  efetivo -

Deputado  Almir  Paraca;  suplente  -  Deputado  Pompílio  Canavez.  Designo.  Às

Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 48/2013, do Deputado Tadeu Martins

Leite e outros, que altera os arts. 196, 198, 200 e 202 da Constituição do Estado e

acrescenta  artigo ao  Ato  das Disposições  Transitórias  da Constituição do Estado.

Pelo BTR: efetivos - Deputados Bosco e Duarte Bechir; suplentes - Deputados Dalmo

Ribeiro Silva e Luiz Henrique; pelo BAM: efetivo - Deputado Antônio Carlos Arantes;

suplente - Deputado Juarez Távora; pelo PT: efetivo - Deputada Maria Tereza Lara;

suplente - Deputado Rogério Correia; pelo PMDB: efetivo - Deputado Tadeu Martins

Leite; suplente - Deputado Vanderlei Miranda. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer
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sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 50/2013, do Deputado Cabo Júlio e

outros, que acrescenta o inciso XVII ao art. 98 da Constituição do Estado. Pelo BTR:

efetivos  -  Deputados  Dalmo Ribeiro  Silva  e  Luiz  Henrique;  suplentes:  Deputados

Leonardo Moreira e Rômulo Viegas; pelo BAM: efetivo -  Deputado Antônio Carlos

Arantes;  suplente  -  Deputado  Romel  Anízio;  pelo  PT:  efetivo  -  Deputado  Durval

Ângelo; suplente - Deputado Ulysses Gomes; pelo PMDB: efetivo - Deputado Cabo

Júlio; suplente - Deputado Adalclever Lopes. 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 4.476 a 4.480/2013,

da Comissão de Segurança Pública, e 4.481 a 4.493/2013, 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 Esporte - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em

26/3/2013,  dos  Requerimentos  nºs  4.398/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  e

4.425/2013,  do  Deputado  Célio  Moreira;  de  Cultura  -  aprovação,  na  4ª  Reunião

Ordinária, em 27/3/2013, do Projeto de Lei nº 3.727/2013, do Deputado Paulo Lamac;

e dos Requerimentos nºs 4.329/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel; 4.336/2013,

do  Deputado  Carlos  Pimenta;  4.360  e  4.372/2013,  da  Deputada  Liza  Prado;

4.394/2013,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva;  4.427/2013,  do  Deputado  Ivair

Nogueira, e 4.432/2013, dos Deputados Luiz Henrique e André Quintão; de Direitos

Humanos - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 27/3/2013, dos Requerimentos

nºs 4.407/2013, da Comissão de Participação Popular, e 4.424/2013, do Deputado

Celinho do Sinttrocel; de Combate ao Crack - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em

27/3/2013, dos Requerimentos nºs 4.412 a 4.421/2013, da Comissão Especial para o

Enfrentamento  do  Crack;  do  Trabalho  -  aprovação,  na  5ª  Reunião  Ordinária,  em

27/3/2013,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.962/2012,  do  Deputado  Ulysses  Gomes,

3.328/2012,  do  Deputado Adalclever  Lopes,  com a  Emenda nº  1;  3.655/2012,  do

Deputado Adelmo Carneiro  Leão,  com a Emenda nº  1;  3.657/2012,  do  Deputado

Doutor  Wilson  Batista,  3.663/2012,  do  Deputado  Inácio  Franco,  e  3.671/2012,  do
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Deputado  Ulysses  Gomes,  e  do  Requerimento  nº  4.428/2013,  do  Deputado  Ivair

Nogueira; e de Transporte - aprovação, na 4ª Reunião Ordinária, em 26/3/2013, do

Projeto de Lei nº 3.511/2012, do Deputado Inácio Franco, e dos Requerimentos nºs

4.365  e  4.389  a  4.391/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  4.374  e

4.375/2013, da Comissão de Participação Popular, e 4.396/2013, da Deputada Liza

Prado; e pelos Deputados Paulo Lamac - informando sua renúncia como membro

suplente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos;  Paulo  Guedes  -  informando  que  a

Bancada do PT abre mão da vaga de membro suplente da Comissão de Direitos

Humanos em favor do PDT (Ciente. Publique-se.); e Carlos Pimenta - indicando o

Deputado  Sargento  Rodrigues  para  membro  suplente  da  Comissão  de  Direitos

Humanos, na vaga cedida pelo PT (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 Cabo Júlio  em que

solicita  a  retirada  de  tramitação  do  Requerimento  nº  4.402/2013  (Arquive-se  o

requerimento.)  e,  nos  termos  do  inciso  XVI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,

requerimentos da Deputada Liza Prado em que solicita a inclusão em ordem do dia

do Projeto de Lei nº 2.499/2011, e da Deputada Liza Prado e do Deputado Elismar

Prado em que solicitam a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 1.905/2011.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do dia, com a discussão e votação da matéria constante na pauta.

Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Obrigado, Sr. Presidente. Quero esclarecer aqui, mais

uma vez, que encerrei a minha fala, que usei 15 minutos dela para rebater uma série

de críticas indevidas feitas pelos Deputados Duarte Bechir, João Leite e Lafayette de

Andrada  contra  o  meu  partido,  contra  o  ex-Presidente  Lula  e  contra  a  nossa

Presidenta Dilma. Fiz isso da forma mais adequada possível, mostrando números e

mostrando a eles a realidade deste país.

Encerrei minhas palavras fazendo uma comparação com números. Disse que, se

fossem  comparar  os  números  do  governo  Lula  com  os  do  governo  Fernando



259
____________________________________________________________________________

Henrique, bateríamos de chicote. Isso é um ditado popular.

Na sequência, o Deputado João Leite... Esse, sim, deveria me respeitar porque eu,

Deputado João Leite, cheguei a esta Casa pelo voto dos eleitores do Norte de Minas.

Um voto ralado, trabalhado e dedicado. Corri atrás disso, não ganhei mandato de

presente nem o herdei da Coroa Portuguesa, como alguns que estão neste Plenário.

Estou  aqui  legitimamente  representado  por  uma  região  que  acredita  neste

parlamentar. Por isso, Deputado João Leite, digo-lhe que nunca usei de chicote para

bater em ninguém, como V. Exa. afirmou. Aliás, gostaria que o Presidente registrasse

e - como gosto de dizer - retirasse dos anais desta Casa essa expressão, porque não

disse que bati de chicote em ninguém ou que estou batendo de chicote em ninguém,

como quis insinuar o Deputado João Leite. O Deputado João Leite, que não está mais

neste Plenário, deveria respeitar este parlamentar, que, de forma digna, representa o

Norte do Estado nesta Casa.

Aproveito ainda, Sr. Presidente, para dizer ao Deputado Duarte Bechir, que falará

em seguida, que até agora não entendi por que o art. 164 foi concedido ao Deputado

João Leite e parece que será concedido a ele. Queria saber da equipe técnica desta

Casa se contrariei o Regimento Interno, porque não fiz nenhuma agressão a nenhum

dos  dois.  Pelo  contrário,  o  Deputado  João  Leite  é  que  me  agrediu.  Quando  o

interesse é do governo, o art. 164 é concedido na hora, basta pedir. A Oposição tem

de esbravejar na tribuna para conseguir o art. 164. Então, queria que me explicassem

se agredi ou faltei com o decoro no trato aos dois parlamentares para que exigissem

o art. 164.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Encerrando, Presidente, e como entraremos na fase

de  votação,  gostaria  que  V.  Exa.  suspendesse  a  reunião  por  5  minutos,  para

entendimentos da nossa bancada. Na sequência, votaríamos os projetos que estão

em pauta.

O Sr. Presidente - Aproveito a oportunidade para cumprimentar os servidores do

Judiciário que se encontram neste Plenário.

Suspensão da Reunião
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O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  15  minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na

pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  Tendo  em  vista  a

importância das matérias constantes na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário

que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 40 Deputados. Portanto, há quórum

para votação.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Votação, 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.  A  Presidência  vai

submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261,

inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados

que  desejarem  manter  o  veto  registrarão  “sim”,  e  os  que  desejarem  rejeitá-lo

registrarão “não”. A fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência

solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua presença no

painel que façam o registro biométrico no terminal e, em seguida, registrem seu voto.

A Presidência dará início  ao  processo e,  para tanto,  solicita  às  Deputadas e  aos

Deputados que ocupem os seus lugares. Com a palavra, para encaminhar a votação,

o Deputado Sargento Rodrigues.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas,  quero  cumprimentar  os  bravos  servidores  do  Tribunal  de  Justiça  do

Estado de Minas Gerais, que neste momento buscam nesta Casa o que, na essência,

ela  sabe  fazer  melhor.  Infelizmente,  no  momento,  ainda  não  contamos  com  a

flexibilidade do Presidente da Comissão de Administração Pública, Deputado Gustavo

Corrêa, que poderia ter marcado a audiência pública aprovada a requerimento deste

Deputado e do Deputado Rogério Correia. Vamos continuar suplicando ao Deputado
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Gustavo  Corrêa  que  atenda ao  nosso pedido.  Afinal  de  contas,  há  nove  meses,

aprovamos  requerimento  solicitando  a  discussão  de  questões  que  envolvem  o

Tribunal  de  Justiça.  Sr.  Presidente,  faço  esse  registro  e,  obviamente,  não

descumprirei o Regimento Interno, irei  me ater ao encaminhamento do veto, mas,

como as galerias estão lotadas, é bom que se registre a presença do Sindojus, do

Serjusmig e do Sinjus, que estão bravamente resistindo. Aqui, continuo com a mesma

recomendação e opinião: resistam, resistam e resistam; nunca abram mão da luta por

seus direitos. Continuem resistindo, até porque o Tribunal de Justiça tem um projeto

na  pauta,  e  já  vou  avisando  aos  parlamentares  desta  Casa  que  teremos  a

oportunidade de discuti-lo por uma hora. Não vou abrir mão do tempo regimental da

discussão do projeto, até que o Presidente do Tribunal de Justiça possa também,

quem sabe?,  flexibilizar  e permitir  que a Assembleia  faça  uma audiência  pública.

Parece-me  que,  até  o  presente  momento,  isso  é  proibido.  Mas  já  está  escrito.

Presidente Dinis Pinheiro, talvez V. Exa. possa intermediar nessa questão.

E digo aqui aos ilustres colegas Deputados e Deputadas que já me inscrevi para

discutir  por  uma  hora  os  dois  projetos  que  serão  votados  logo  em  seguida:  do

Tribunal de Justiça e do Ministério Público, que concede reajuste de forma parcelada.

É o momento da discussão que teremos para mostrar que os servidores também

querem  o  reajuste  parcelado.  Assim,  quem  sabe?,  no  meio  dessas  tratativas,

encontramos um encaminhamento, uma solução. Talvez o nosso Líder, o Deputado

Bonifácio Mourão, possa nos ajudar nesse encaminhamento.

Sr. Presidente, em relação à questão do veto, o Governador faz uma comunicação

a esta Casa, e faço questão de ler pelo menos três parágrafos do encaminhamento

do veto. (- Lê:)

“Exmo.  Sr.  Presidente  da  Assembleia  Legislativa,  comunico  a  V.  Exa.  que,  nos

termos do inciso II do art. 70 da Constituição do Estado, decidi opor veto total, por

inconstitucionalidade,  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.

As razões do veto: a iniciativa é de grande relevância. Contudo, a despeito da nobre

intenção  que  envolve  a  proposição,  entendemos  que,  ao  assegurar  ao  aluno
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matriculado na rede pública  estadual  de  ensino  dispensa de exame de avaliação

curricular em dias considerados de guarda pela religião de que for adepto, a proposta

revela-se  ofensiva  ao  inciso  XIV  do art.  90  da  Constituição  do  Estado,  visto  ser

privativa  do  Chefe  do  Poder  Executivo  a  competência  para  dispor  sobre  a

organização  e  funcionamento  da  administração,  entre  a  qual  se  incluem  os

estabelecimentos de ensino da rede pública estadual.”

Mais adiante, o Governador diz o seguinte. (- Lê:)

“Com esse substrato, é forçoso concluir que a proposição, no particular, mostra-se

absolutamente incompatível com o princípio da separação dos Poderes, previsto no

art. 2° da Constituição da República, com correspondência no art. 6° da Constituição

do Estado.

Ainda não é tudo. 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  dogma professado por

determinadas religiões que não estão circunscritas ao território mineiro.

Sendo assim, percebe-se que 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 nº 9.394, de 20/12/96, no que se refere à frequência escolar, é matéria

que exige  tratamento  uniforme em todo o  território  nacional,  não se  inserindo na

competência suplementar dos Estados, prevista no § 2° do art. 24 da Constituição da

República.  Há,  portanto,  na espécie,  invasão de competência legislativa da União

para dispor sobre normas gerais de educação, conforme previsto no inciso XXIV do

art. 22 e no inciso IX do art. 24, ambos da Constituição da República.

Nesse sentido,  a jurisprudência  do Supremo Tribunal  Federal  -  STF -,  na  Ação

Direta de Inconstitucionalidade nº 2.806-RS.”

O  Governador  traz  aqui  argumento  jurídico,  de  forma substancial,  para  que  os

Deputados possam aprovar a manutenção desse veto.

Da mesma forma, neste caso, concordo com o governo e vou acompanhá-lo na

manutenção desse veto, porque o entendimento é de que criaríamos situações que
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poderiam abrir  precedentes,  Deputado Rômulo Viegas,  para outras  convicções do

ponto  de  vista  religioso.  Haverá  outras  denominações  religiosas  que podem  aqui

querer  invocar  determinados  direitos  para  também  se  furtarem  às  obrigações

impostas a todos os cidadãos de forma geral.

Portanto, quero dizer que concordo com as razões do veto, votarei também pela

sua manutenção por questões óbvias. Além de estar aqui ferindo uma iniciativa do

Poder Executivo, há vedações expressas no que diz respeito à lei infraconstitucional,

que é a Lei  nº  9.394.  Também temos aqui  posições incluídas em dispositivos  da

Constituição da República no que diz respeito à competência de cada Estado como

membro desta Federação.

Nosso entendimento é de que o Governador traz as razões do veto muito bem

fundamentadas  -  e  também  aí  cita  jurisprudência  do  STF,  especialmente  a  Ação

Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  2.806,  do  Rio  Grande  do  Sul  -,  com  muita

convicção, o que nos coloca em uma situação de tranquilidade para manifestar o

nosso voto favorável à sua manutenção.

Mas quero dizer dessa preocupação, até porque não sabemos de que forma esse

projeto  foi  aprovado  na  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  desta  Casa,  porque

nosso entendimento é que o primeiro controle de constitucionalidade deve acontecer

nessa  Comissão.  Se  a  Comissão  não  conseguiu  convencer  os  pares  de  que  a

matéria não poderia ter passado, é motivo de preocupação. Devemos estar atentos,

porque o primeiro controle de constitucionalidade nasce na Comissão de Constituição

e Justiça, é lá que o exercemos. Não é no STF, no Tribunal e muito menos em uma

ação  incidental  que  há  o  controle  de  constitucionalidade  no  âmbito  do  devido

processo legal. Muitas vezes perdemos a oportunidade de fazer esse controle aqui,

na  Casa  legislativa.  Isso  é  muito  importante,  porque  valoriza  a  posição  do

Parlamento, não permitindo que matérias prossigam em sua tramitação.

Portanto, Sr. Presidente, o nosso encaminhamento é favorável. Adianto aos ilustres

Deputados que estaremos aqui  também para encaminhar os  outros vetos.  Vamos

seguir, até porque um deles diz respeito a uma matéria de minha iniciativa. Estaremos

aqui para discutir as outras duas matérias, pelo menos no tempo necessário de uma

hora, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Miranda.

O  Deputado  Vanderlei  Miranda  -  Sr.  Presidente,  não  usarei  de  todo  o  tempo

regimental para fazer esse encaminhamento. Apenas quero pedir aqui a atenção das

Deputadas  e  dos  Deputados.  Estamos  vivendo  um  momento  em  que  há  uma

discussão  muito  grande  em  Brasília,  principalmente  na  Comissão  de  Direitos

Humanos, especialmente na garantia dos direitos fundamentais das minorias.

Esse projeto, na verdade, Sr. Presidente, atende ao que podemos chamar de uma

minoria.  No momento  em  que  a  Comissão Especial  opina  pela  rejeição do  veto,

acredito estarmos lidando com um assunto - a fé dos que querem guardar o sábado -

que  já  está  respaldado  e  tem  o  que  poderíamos  chamar  de  jurisprudência  nas

práticas. Por exemplo, para mim não há nenhum problema na questão do sábado,

não estou aqui defendendo interesse pessoal, estou aqui defendendo a manutenção

de um direito, Sr. Presidente. Esse direito está em nossa Carta Magna, em nossa

Constituição, o direito da livre manifestação e expressão da fé.

Hoje, aqueles que querem guardar o sábado, Sr. Presidente, já têm, por exemplo,

no  Exército,  o  amparo  para  o  respeito  à  guarda  desse  preceito;  já  têm,  nas

universidades,  o direito  de não prestar  o  vestibular  no  sábado.  Então,  esta  Casa

perde a oportunidade, se mantiver esse veto, de avançar, de conceder aquilo que já é

consagrado por direito em alguns setores da nossa sociedade.

Quero, por isso, pedir a compreensão dos Srs. Deputados e dizer que o PT e o

PMDB  estarão  votando  pela  derrubada  do  veto.  Isso  porque  entendemos,  Sr.

Presidente, que não podemos usar esta Casa para negar um direito constitucional.

Fica aqui o meu apelo para que atendamos a esse projeto que nem é meu, é da

Deputada  Liza  Prado,  mas,  num  primeiro  momento,  já  junto  com  ela,  fizemos  a

defesa por sua aprovação. Não vejo por que nós hoje, nesta Casa, não podemos dar

um exemplo de cidadania e democracia e, de fato, entendermos a nossa Constituição

e a respeitarmos, não negando aos que querem guardar o sábado o direito de serem

incluídos na nossa rede estadual de ensino, naquilo que já conquistaram em outras

áreas da nossa sociedade. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, saúdo
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todos  os  servidores  da  Justiça  aqui  presentes  na  luta  deles.  Saúdo também,  Sr.

Presidente,  uma  grande  delegação  de  pastores  adventistas,  com  suas  esposas,

líderes, aguardando a votação na Assembleia Legislativa. Vieram de todo o Estado.

Recebemos  também  hoje  uma grande  manifestação  da  comunidade  judaica  de

Minas  Gerais.  É  importante  fazermos  uma reflexão.  Ouvimos  aqui  falar  sobre  as

Constituições Estadual  e Federal.  Esta está apoiada na Declaração Universal dos

Direitos Humanos no que se refere a direitos. O art. 5º da nossa Constituição fala de

direitos. Muitas vezes queremos tratar a questão do Estado, da religião, da crença

como  coisas  separadas.  O  Estado  é  laico,  é  separado  das  pessoas,  mas  nos

esquecemos de que as pessoas são religiosas, as pessoas que compõem o Estado

são religiosas, têm fé.

Estão aqui os adventistas, que são sabatistas, assim como o são os judeus e várias

outras religiões, e adoram a Deus no sábado. É interessante que, pela história, os

judeus  foram  identificados  pelos  nazistas  justamente  por  causa  do  sábado,  por

adorarem a Deus nesse dia. Apesar de os nazistas proibirem, de o Estado alemão, o

Terceiro Reich, perseguir os judeus, identificá-los por adorarem a Deus no sábado,

eles  continuaram  adorando.  Seis  milhões  de  judeus  foram  mortos,  e  eles  não

abandonaram a sua fé. Os sabatistas aqui presentes não abandonarão a fé deles.

Podemos cansar de fazer legislação aqui, cansar de mudar a Constituição do Estado

de Minas Gerais, mas ninguém vai tirar-lhes a fé. Por isso o Estado chamado laico

tem de respeitar a fé das pessoas, o dia em que elas adoram a Deus e se recolhem

com esse objetivo.

Em um trabalho recente sobre os 300 anos de Inquisição em Minas Gerais, a Dra.

Neusa Ferreira relata a morte de muitos judeus, que eram identificados por causa do

sábado. Eles se recolhiam e adoravam a Deus nos sábados. Era fácil pegá-los. Mas,

apesar disso, eles não abandonaram sua fé.

O Estado não pode entrar no campo da fé das pessoas. Não posso obrigar um

jovem adventista a fazer uma prova na sexta-feira à noite, pois, quando aparece a

primeira estrela, ele se recolhe para adorar o seu Deus. Como Estado, não posso

fazer  uma legislação que obrigue esse jovem adventista ou  judeu a  ir  fazer  uma

prova. O Estado está entrando em algo que não pertence a ele, mas às pessoas, à fé



266
____________________________________________________________________________

das pessoas. Quando atleta,  jogava com uma inscrição na camisa em que se lia

“Cristo salva”, mas a CBF me proibiu: eu não podia jogar com aquela inscrição, sob o

risco de o Atlético  perder  os  pontos.  Eu disse  a  eles  que podiam tirar  da minha

camisa,  mas  que,  do  meu  coração,  ninguém  iria  tirar  Jesus.  Vou  segui-lo  para

sempre! Então, ao votar aqui, não vamos tirar a fé dos adventistas ou dos judeus,

mas vamos entrar em algo que não pertence à Assembleia Legislativa ou ao governo

do Estado, que não diz respeito a uma normatização da Secretaria de Educação ou

ao campo das leis, mas que diz respeito à fé do povo de Minas Gerais. Não podemos

entrar na fé das pessoas.

Recentemente, o Ministério Público Federal queria tirar os símbolos religiosos, as

imagens e as bíblias das repartições públicas. O assunto é interessante, pois temos

de nos perguntar  a quem pertence isso? A quem pertencem as  igrejas  católicas,

históricas, de Ouro Preto, Mariana e de outras cidades? A quem pertence o Cristo

Redentor, do Rio de Janeiro? Quem colocou ali aquele crucifixo que vemos daqui e

que demandaria uma escada Magirus  para ser  retirado? A quem ele pertence? A

algum Deputado? Não. Ele pertence à fé do povo de Minas Gerais. Não podemos

legislar sobre isso; não podemos legislar sobre essa matéria, que não é constitucional

ou de marco legal. Isso é a fé das pessoas. Ninguém entra nas pessoas e lhes retira

a fé.

Portanto, assumo um compromisso com meus irmãos adventistas, aqui presentes,

com os judeus e todos os que adoram no sábado: retiro-me agora como Deputado,

em respeito a fé de vocês, que está consagrada na Constituição. Não é razoável que

a Assembleia Legislativa imponha a um jovem adventista fazer prova num momento

em que ele ora a Deus, retirando-o de sua fé. Também não podemos fazer isso com

os jovens judeus ou com os muçulmanos - no Ramadã, seu tempo de adoração. Não

temos esse direito. A Assembleia Legislativa não foi chamada pelo povo de Minas

Gerais  para  entrar  na  fé  das  pessoas;  essa  fé  tem  de  ser  respeitada.  Senão,

começaríamos  por  destruir  as  igrejas  católicas  tradicionais,  em  nossas  cidades

históricas, e o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro. Isso não pertence a nós. Nesta

tarde, a Assembleia Legislativa tem a oportunidade de respeitar essas pessoas que

vieram de todo o Estado pedir uma coisa a esta Casa: “respeitem a minha crença,
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respeitem a  minha  fé,  respeitem a  mim;  na  sexta-feira,  quando  surge a  primeira

estrela, eu me recolho com minha família, para adorar a Deus; na sexta-feira, não

quero fazer provas” ou “no sábado, adoro a Deus e não quero fazer provas”. Foi isso

o que eles vieram pedir: que respeitemos o seu direito de adorar a Deus; o seu direito

de  exercer  a  sua  fé.  Vieram  pedir  isso  e  têm  o  meu  voto  favorável  a  que  seja

respeitada a fé dos sabatistas: dos adventistas, dos judeus e de todos aqueles que no

sábado adoram o Deus eterno. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Anselmo José Domingos.

O Deputado Anselmo José Domingos* - Obrigado, Sr. Presidente. Colegas, Plenário

aqui hoje reunido, gostaria de me posicionar também num assunto que acho da maior

importância, no momento em que se tenta regular um direito que as pessoas têm, um

direito  já  colocado  aqui  por  vários  colegas,  consagrado.  Que  ele  também  seja

confirmado no âmbito do Estado de Minas Gerais.

Há poucos dias, tomamos um susto com uma legislação que proíbe a realização de

cultos  religiosos  e  eventos  de  caráter  político-partidário  nas  nossas  escolas

estaduais, entretanto a legislação federal garante o direito do uso das escolas para as

convenções partidárias, por exemplo. Também entendemos que é inadequado proibir

o uso das escolas para a realização de cultos, missas ou outros eventos de caráter

religioso, porque, em muitos momentos, o evento religioso é parte da vida daquela

escola. A escola não toma posicionamento pela religião A, B ou C, mas no corpo dela

é possível se consagrar por uma ou por outra sem que a própria escola se posicione.

Por isso, Sr. Presidente, colegas, votaremos também pela derrubada desse veto,

para que seja garantido a qualquer cidadão que professe a sua religião o direito de

não  realizar  os  exames,  de  não  ter  de  frequentar  a  escola  naquele  dia.  Contem

conosco, o nosso voto será nessa linha, pela derrubada do veto.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara* - Sr. Presidente, serei rápida, não gastarei os 10

minutos, mas eu gostaria de dizer aqui que a nossa colega, Deputada Liza Prado,

lutou arduamente para que chegássemos neste momento e pudéssemos derrubar o

veto. Ela é autora desse projeto, e apoiamos a Deputada nesses encaminhamentos.
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O projeto não obriga a escola a fazer dessa ou dessa maneira, mas faz com que haja

respeito ao aluno. Sou professora, trabalhei 25 anos em escola e sei que é muito

simples, é só não marcar prova para a sexta-feira à noite. É coisa simples demais.

Então,  como os Deputados que me antecederam, também defendo que temos de

respeitar a liberdade religiosa. Isso faz parte da nossa cultura, do povo brasileiro, da

nossa religião.

Quero parabenizar os que estão aqui defendendo esses direitos, direitos nossos,

dos jovens. Sou católica, mas defendo arduamente a liberdade religiosa. Sou contra o

veto e vamos derrubá-lo. Somos contra esse veto. Quem orientou o Governador a

fazer isso se equivocou muito, e ele também ao vetar. Queria só deixar claro aqui o

nosso parecer favorável para que possamos derrubar esse veto. Obrigada.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Elismar Prado.

O  Deputado  Elismar  Prado  -  Rapidamente,  Sr.  Presidente,  apenas  para

encaminhar, queria declarar o meu posicionamento favorável à matéria apresentada

pela  Deputada Liza  Prado,  pela  derrubada do veto,  em respeito à  dignidade e  à

convicção de todos que estão aqui, dos adventistas. Porque a sociedade é laica sim,

mas a Constituição Federal garante também a liberdade de religião. Então somos

contrários a qualquer tipo de discriminação, a qualquer tipo de preconceito. Acho que

qualquer segmento que procurar esta Casa tem todo o direito de reivindicar  seus

pleitos. Os senhores e as senhoras são cidadãos e cidadãs portadores de direito, e

esse direito não pode ser formal, mas real.

Quero apenas revelar meu posicionamento pela derrubada do veto em respeito à

dignidade,  à  convicção  e  à  liberdade,  a  todo esse povo que  aqui  está  e  a  toda

comunidade adventista do Estado de Minas Gerais. Parabéns. Contem com o nosso

apoio. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, como Líder do PT nesta Casa, revelo

a posição da nossa bancada. Posicionamo-nos também pela derrubada do veto por

entendermos... Estou sempre divergindo do Deputado João Leite. No entanto, nessa

matéria,  Deputado  João  Leite,  quero  dizer-lhe  que  acompanharemos  a  sua
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orientação. Só não entendo o que levou o Governador a vetar essa matéria. V. Exa. é

um dos líderes do PSDB e do governo nesta Casa. É preciso fazer uma mobilização

para que os Deputados da bancada governista atendam ao apelo do Deputado João

Leite  e  o  nosso  para  darmos  uma resposta  ao  governo  derrubando esse  veto  e

seguindo  o  que  está  aqui.  O  Deputado  Vanderlei  Miranda...  Quer  dizer,  seguir  a

orientação da comissão especial.

Por  isso  me ponho ao lado de todos os  defensores dessa matéria e saúdo os

pastores que vieram até aqui em grande número. A bancada do nosso PT votará pela

derrubada do veto. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Henrique.

O Deputado Carlos Henrique* - Sr.  Presidente, demais Deputados e Deputadas,

penso que não deveria nem ter havido veto nessa proposição de lei.

Ainda que seja de interesse específico de uma comunidade cristã e evangélica, há

argumentos  suficientes  para  convencer  a  Procuradoria  do  Estado  de  que  essa

matéria  carecia  de  aprovação  do governo,  e  acredito  que certamente  será  desta

Casa. Sou pastor ligado à Igreja Universal e estou solidário com a causa dos nobres

colegas pastores que aqui estão.

Nobres  colegas,  não quero  crer  que o  governo  do  Estado tenha  algo  contra  a

comunidade evangélica. Explico que são duas matérias importantes que estão sendo

tratadas nesta Casa: a primeira é de interesse dos adventistas; a segunda, que está

sendo tratada nesta Casa e sobre a qual discutiremos com o governo do Estado, é a

isenção do ICMS para os templos religiosos, que também sofreu veto por parte do

governo. Discutiremos mais essa matéria e vamos tentar convencer o governo de que

não estamos pedindo absolutamente nada, pois esse é um direito constitucional que

todos os templos religiosos têm.

Portanto,  estamos  unidos  numa causa  justa  porque  não  podemos  ser  somente

instrumentos de interesse político em época de eleição. Temos de ser respeitados nos

nossos direitos. Não estamos aqui com o pires nas mãos, mas, sim, lutando por uma

causa justa e digna. Onde há unidade certamente Deus ordena bênção para sempre.

Tenho certeza de que vamos realizar aqui um trabalho de união, de convencimento
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de todos os Deputados sobre a importância que essas comunidades evangélicas têm

no  seio  da  sociedade.  Temos  os  discursos  incansáveis  dos  benefícios  que  as

comunidades  cristãs,  religiosas  dão  para  a  sociedade.  É  um  valor  incalculável  a

economia  que  dão aos  governos  federal,  estaduais  e  municipais  em  relação aos

benefícios sociais,  familiares,  de recuperação,  reintegração e sociabilidade.  Enfim,

damos diversos benefícios aos governos e à sociedade. Portanto, nobres Deputados

da  base  de  governo,  nobres  Deputados  da  Oposição,  nobres  Deputados

independentes  desta  Casa,  por  uma  questão  justa,  legal,  pedimos  que  votem  o

Projeto de Lei nº 21.425. Um forte abraço e que Deus abençoe a todos os senhores.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, gostaria também de deixar a

minha posição. Em nenhum momento se justificou por que os projetos foram vetados.

A base de  governo  não  o  fez.  Respeito  a  liberdade  de  crença.  Voto  “não”,  pela

derrubada do veto. Cada um vai de acordo com a sua consciência.

Neste momento, aproveito também para fazer um apelo aos Deputados desta Casa

para  votarmos  os  outros  projetos.  Tenho  certeza  absoluta  de  que  há  alguns

Deputados  aqui,  companheiros  até  do  meu  partido,  como  o  Deputado  Sargento

Rodrigues, que estão trazendo para o Plenário problemas de comissão. Não é por aí.

A nossa Casa tem de andar. O Judiciário espera uma solução para os seus projetos.

O Ministério Público também. Então, a Casa não pode parar. Não podemos trazer os

problemas das comissões para este Plenário, senão vamos trazer qualquer coisa que

acontecer na comissão para o Plenário. Não vamos parar a Casa porque os meus

interesses foram contrariados lá fora. Não é por aí. Faço esse apelo ao companheiro

Deputado Sargento Rodrigues, para que possamos continuar em punho, trabalhar,

votar  e  deixar  a  Casa  andar.  Caso  contrário,  vamos  ficar  mais  uma,  duas,  três

sessões. Quanto ao veto,  voto pela sua derrubada, pela liberdade à crença, pela

liberdade de cada um poder se posicionar. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O  Deputado  Carlos  Pimenta  -  Sr.  Presidente,  não  sou  pastor,  não  pertenço  a

nenhuma igreja evangélica. Sou, desde pequeno, católico por convicção, praticante.
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Da mesma forma que defendo os dogmas da igreja católica, as  suas tradições e

crenças, respeito as tradições das igrejas evangélicas. Estamos tratando, aqui, hoje,

de um assunto polêmico. Claro que é polêmico. Sou médico, cirurgião, e o momento

que mais marcou a minha vida como cirurgião foi quando me coloquei à frente de um

problema como esse,  em uma sala de cirurgia.  Isso marcou muito a minha vida.

Então pude entender um pouco o que se passa no coração de uma pessoa que tem

fé,  que  acredita  e  luta  por  isso.  Voto  contra  o  veto  em  respeito  à  comunidade

evangélica. É esse mesmo respeito que peço para a igreja que frequento, a igreja

católica. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rômulo Veneroso.

O  Deputado  Rômulo  Veneroso  -  Sr.  Presidente,  neste  momento,  gostaria  de

registrar a presença do nosso Pastor José Marcos, Presidente da Associação Mineira

Central da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e todos os seus membros presentes.

Quero falar do respeito e do carinho que temos com essa igreja, principalmente em

Betim, onde acompanhamos de perto todas as ações e os trabalhos que realiza não

só na área da evangelização como também na área social. Fica aqui o nosso abraço.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Sr.  Presidente,  nós  temos  vários  motivos  para

derrubar  esse veto.  Um deles,  no meu caso,  por  coerência,  porque fui  relator  do

projeto na Comissão de Justiça desta Casa. Essa comissão é séria e prima pelo zelo

das  questões  constitucionais,  legais  e  jurídicas.  O  projeto  foi  aprovado  nessa

comissão. Vários Deputados se pronunciaram não a respeito de o Estado estar de um

lado  ou  de  outro  lado  das  convicções  religiosas,  mas  de  o  Estado  respeitar  as

religiões, as crenças e a fé. Nesse sentido, o projeto é bom. É perfeitamente possível

o Estado efetivar esse projeto respeitando as religiões. Portanto, voto pela derrubada

do veto.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Em votação, o veto.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos
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Henrique - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro -

Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino -

Fábio  Cherem  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo Corrêa  -  Gustavo Perrella  -  Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Marques Abreu - Neider Moreira - Paulo Guedes

- Pinduca Ferreira - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Tenente Lúcio - Vanderlei Miranda.

O  Sr.  Presidente  -  Votaram  “sim”  17  Deputados.  Votaram  “não”  28  Deputados,

totalizando  45  votos.  Está,  portanto,  mantido,  em  turno  único,  o  Veto  Total  à

Proposição de Lei nº 21.425. Oficie-se ao Governador do Estado.

Declarações de Voto

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, o apelo que fizemos aqui, nesta

tarde, extrapola muito o direito que esta Casa negou aos sabatistas, especialmente

aos  adventistas.  Talvez  possa  parecer  duro  o  que  vou  dizer,  mas  esta  Casa  foi

incoerente  ao  manter  esse  veto.  Foi  incoerente  porque  negou  um  direito

constitucional, negou ao que podemos chamar de minoria o direito de viver a sua fé

em plenitude. Esta Casa, ao manter o veto, rasgou parte da Constituição. Imagine V.

Exa.  se  todos  nós,  evangélicos,  católicos,  os  que  professam  a  fé  cristã,

resolvêssemos boicotar o domingo não indo às urnas para votar. Imagine, Deputado

João Leite, que, por um direito de fé, decidíssemos todos não ir às urnas, já que

guardamos o domingo. Deputada Maria Tereza Lara, não aconteceria eleição neste

país se não mudassem a eleição para qualquer outro dia da semana. Deputado Jayro

Lessa, V. Exa. é filho de um lar cristão e presbiteriano. Conheci sua mãe e a fé dela e

tive o prazer de estar com ela. Tenho a certeza de que, se estivesse aqui, assim como

creio  que  V.  Exa.  votou  pela  derrubada  desse  veto,  ela  também  votaria.  Não  é

questão  de  corporativismo.  Não  estamos  fazendo  corporativismo  aqui,  mesmo

porque, Deputado Paulo Guedes, se hoje somarmos as comunidades adventista e

judaica  neste Estado e  outras  que guardam o sábado,  poderíamos  incluí-las  nas

chamadas minorias, que têm o seu direito garantido na Constituição, que têm uma

comissão, nesta Casa, em Brasília e na Câmara Municipal desta cidade, para fazer a
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defesa dos seus interesses. No momento em que fazemos uma defesa amparados

pela nossa Carta Maior, pela nossa Carta Magna, que é a Constituição, no momento

em que fazemos uma defesa que não é nova, do ponto de vista das conquistas...

Como disse, no Exército já há a compreensão de respeito à fé dos sabatistas. Nas

universidades também há o respeito a não realizar o vestibular no sábado ou o de

eles não participarem. Há tantas outras conquistas. Sinceramente, esta Casa perdeu,

nesta tarde,  uma grande oportunidade.  Sr.  Presidente,  utilizando os meus últimos

segundos, encerro dizendo que muitos dos que votaram contra a derrubada desse

veto são os que estarão rodeando as portas das igrejas atrás de votos. Defendo o

voto secreto, Deputado Gustavo Valadares, mas é nessa hora que ele deveria ser

aberto, para que essa comunidade soubesse quem foi contra ela nesta Casa. Porque

17 pessoas votaram contra um direito consagrado a vocês na nossa Constituição.

Queria dizer que votei a favor da derrubada do veto. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Paulo Guedes - Também fico muito triste com o resultado da votação,

Sr. Presidente. Fiquei até feliz com a declaração de voto de alguns Deputados da

base  governista  anterior  à  votação,  pois  contrariaram  o  governo  declarando  que

votariam a favor da derrubada do veto. De fato, alguns fizeram isso. Os pastores que

estão acompanhando a votação viram que foram 28 votos a favor da derrubada do

veto e 17 contra. Precisávamos de 39 votos para derrubar o veto, ou seja, o governo

deu um mau exemplo hoje. Um exemplo da falta de respeito às minorias, à liberdade

de expressão e à fé das pessoas. Como disse o Deputado Vanderlei, esta Casa fica

triste  com  esse resultado,  Deputada  Maria  Tereza,  V.  Exa.  que orientou  a  nossa

bancada e fez a defesa pela derrubada do veto na reunião. Ficamos muito tristes,

Deputado João Leite,  em saber que o governo orienta a sua base a derrubar um

projeto que não causará nenhum prejuízo a ele.  O Governador  está atendendo a

quem? Ao pedido de quem? Que prejuízo esse projeto traria ao governo? É essa a

pergunta  que  faço  aos  governistas  da  Casa.  Qual  é  o  prejuízo,  Deputada  Maria

Tereza, que esse projeto traz a Minas Gerais? Então, fica aí a indignação da Bancada

do PT. Temos mais um veto hoje que interessa aos templos religiosos, e a nossa

bancada vai votar pela derrubada do veto. Esperamos que, pelo menos no que se

refere a essa questão, os Deputados da base governista façam uma reflexão. Não é
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possível que sempre tenham que dizer amém às ordens do Palácio. Será que em

nenhum momento esta Casa vai  exercer  seu poder de independência,  tendo que

estar sempre no cabresto do governo? Como disse Vanderlei Miranda, o ano que vem

é  eleitoral,  e  eles  estarão  novamente  arrebanhando  pastores,  pedindo  apoio  às

igrejas;  mas  em uma hora  tão  simples  como essa,  em  uma coisa  que  não  traz

prejuízo para o Estado, o governo fecha as portas e apresenta um veto sem nenhuma

justificativa nem explicação. Obrigado.

O Deputado Carlos Henrique - Sr. Presidente, tenho uma informação de que São

Paulo, Sergipe, Ceará e Brasília já aprovaram. Todos aprovaram. Qual é o argumento

jurídico legal para não aprovar? Como evangélico, saio daqui com um sentimento de

frustração  muito  grande,  um  sentimento  de  derrota,  porque  reconheço  nesses

homens que aqui estão o valor de cada um e a contribuição que dão no seio da

sociedade.  Vou ser  provocativo.  Fernando Pimentel,  em Belo Horizonte,  apoiou e

aprovou  a  isenção  do pagamento  de  IPTU de  todos  os  templos  alugados  nessa

cidade.  Obrigado.  Sr.  Presidente,  gostaria  de  fazer  uma  retificação.  Falei  que

Fernando Pimentel não cobrou, mas ele isentou todos os templos do pagamento de

IPTU em Belo Horizonte.

A Deputada Maria Tereza Lara - Não sei se ganha. Estava conversando com vários

parlamentares desta Casa, e fico triste de termos voto secreto. Mas todos que se

manifestaram oficialmente puderam dar seu parecer. Pelo menos até o final, quem

sabe, os senhores entrariam na Justiça para reivindicar, porque nós não podemos

encolher  os  nossos  direitos.  A  Nação  brasileira  tem  que  primar  pela  liberdade

religiosa. Sou católica, e não estou votando em interesse próprio, mas é uma questão

de respeito. Temos discutido muito isso. É lógico que o Estado é laico, mas tem que

respeitar  a  liberdade  religiosa.  Nesse  sentido,  uma  das  possíveis  saídas  seria  a

Justiça, indo até às últimas consequências na defesa dos direitos da liberdade.

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, ouvimos a fala

do Deputado Paulo Guedes, quando disse que a base do governo foi orientada a

votar pela manutenção do veto. Os Deputados Vanderlei Miranda e João Leite e a

Deputada  Liza  Prado  me  procuraram.  Nunca  tive  vergonha  e  com  muita  honra

manifesto minha fé. Sou católico, mas prometi votar contra o veto, e votei contra. Não
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vejo a batalha como perdida. Depois seria interessante que a bancada se reunisse e

fosse  ao  governo  mostrar  a  ele  e  àqueles  que  aprovaram  o  veto  ao  projeto  da

Deputada Liza Prado que eles se equivocaram, que o projeto é constitucional e que

podemos, sim, rever essa situação. Aqueles que votaram pela manutenção do veto

terão oportunidade de fazer uma leitura detalhada para ver que realmente não há

prejuízo para ninguém, nem para o governo, e sim o respeito à religião, o respeito

que  é  constitucional,  para  que  essas pessoas  tenham seu  direito,  para  que  seja

respeitada sua fé.  Eu,  que sou da base,  informei  ao  meu Líder  que votaria  pela

derrubada do veto  e  votei.  Apesar  de  o  voto  ser  secreto,  informo que votei  pela

derrubada  do  veto.  Faço  uma  sugestão  aos  nobres  pares.  Acredito  que  alguns

Deputados e Deputadas votaram realmente com o coração partido. Vamos rever esse

equívoco e realmente fazer justiça. Vamos respeitar a fé, a religião do outro. Registro

que, quando aqui é apresentado algum questionamento, nossos irmãos evangélicos

nunca se opõem. Sempre foram favoráveis ao respeito a todas as religiões e credos.

Essa votação foi  um equívoco,  um erro.  Podemos retomar essa matéria junto  ao

governo do Estado.

O  Deputado  Leonídio  Bouças  -  Sr.  Presidente,  gostaria  de  parabenizar  nossas

igrejas  pelo  que  vêm  fazendo.  Elas  têm  realizado  um  trabalho  muito  mais  que

complementar  ao  trabalho  social,  trabalho  este  que  os  governos  não conseguem

fazer. Tivemos oportunidade de receber a Igreja Adventista numa grande reunião, em

Uberlândia, este ano. Além do trabalho de evangelização que fazem, há ainda os

trabalhos  sociais.  Todavia,  numa  hora  tão  simples,  quando  poderia  haver  um

reconhecimento do Estado a esses grandes parceiros,  assistimos a uma situação

como  essa.  Acredito,  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.,  que  não  devemos

comprometer a posição da Assembleia Legislativa. Os Deputados mostraram nessa

votação sua rejeição ao veto. Na verdade, o que não poderíamos é ter votado hoje,

porque aqui estavam presentes apenas 45 dos 77 Deputados. Na verdade, a Casa se

manifestou favorável à derrubada do veto. A Assembleia não pode engolir esse sapo.

Os Deputados, na sua grande maioria, votaram pela rejeição ao veto do Governador.

Foram  28  votos  contra  17.  Faltaram  apenas  11  votos.  Nessa  proporção  de  32

Deputados  ausentes,  com  certeza  a  Assembleia  teria  conseguido  os  11  votos
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necessários. A Assembleia se saiu bem. A grande maioria dos Deputados que aqui

estavam compreendeu a importância da derrubada desse veto. Parabenizo a grande

maioria  dos  Deputados,  que  votaram  por  convicção  jurídica,  não  por  falta  de

convicção religiosa.  Tive a oportunidade de conversar com alguns Deputados que

tinham convicção do preceito jurídico que defendem. Por isso votaram a favor do veto

do Governador. A Casa, em sua maioria, está de parabéns. Acredito que, em outra

oportunidade, poderemos voltar com esse projeto. Há um prazo para que ele possa

retornar. Conseguiremos sua aprovação nesta Casa.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sou bem prático, Sr.  Presidente. Firmo um

compromisso aqui. Ao governo, faltou conversa, faltou um pouco da parte política. Eu

conversava com o Deputado João Leite, que há muito tempo não via tão cabisbaixo,

e tentava levantá-lo. Nesses 25 anos de vida pública que tenho, Sr. Presidente, vejo

que tem jeito.  Farei  um compromisso,  o que deve haver  entre os Deputados e a

crença  e  a  liberdade  de  imprensa.  Gostaria  de  deixar  bem  claro  que  agora

colheremos  assinaturas,  reapresentaremos  esse  projeto  para  aprová-lo  e

trabalharemos para que o Governador não o vete. Creio que a melhor forma é essa.

Há jeito para tudo nesta vida. Fica aqui o compromisso desses Deputados. Tenho a

certeza de que contaremos com a Presidência desta Casa, com o Deputado Dinis

Pinheiro, que sempre se pautou pela liberdade de crença. Eu deixei bem claro que

temia  isso,  quando  vi  a  votação  com  poucos  parlamentares.  Pensei  que  estava

acertado, acordado, mas foi surpresa para mim. Falava com o Deputado João Leite

que a condução dos trabalhos havia sido errônea. O que vamos fazer? Neste exato

momento,  contando  com  a  colaboração  do  Presidente  Dinis  Pinheiro,

reapresentaremos o projeto e solicitaremos caráter de urgência, para que ele seja

votado e aprovado.  Vamos trabalhar com o Governador,  porque ele não é contra

nenhuma religião. Tenho a certeza absoluta de que foi passado para o Governador

um ponto que deixava bem claro: em momento algum a base de governo ou o Líder

de governo chegou aqui e falou que estava vetando o projeto, por isso ou por aquilo.

Temos de deixar isso bem claro. Não havia um argumento para se votar. Deve ter

havido alguma coisa jurídica. Mas, vamos consertar isso. Fica o compromisso desta

Casa, da Presidência da Casa e da Mesa de que fazemos parte dos que vão pedir
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“urgência  urgentíssima”  ao  Deputado  Dinis  Pinheiro,  para  que  possamos  votar,

aprovar e conversar  com o Governador,  para que ele não vete um projeto dessa

natureza, tão importante para os senhores. Muito obrigado.

Questão de Ordem

O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, pela ordem. Já fiz a declaração de voto,

mas farei apenas uma observação. Sr. Presidente, a autora do Projeto, Deputada Liza

Prado, não se encontra no Plenário, mas verificamos no Regimento que, a partir de

amanhã,  ela  poderá  reapresentar  o  projeto.  Acredito  que  o  resultado  será  outro.

Deixarei claro para os pastores e para os membros das igrejas que hoje nos visitam

qual será o dia da próxima votação em Plenário. É interessante: esta Casa é do povo,

mas, às vezes, o pessoal não sabe a força que o povo tem. Então, sugiro a vocês que

tragam os membros da igreja, que façam o barulho necessário, para que o projeto

seja aprovado.

Declaração de Voto

O Deputado João Leite - Muito obrigado. Faço uma saudação aos pastores e lhes

agradeço a  presença  na Assembleia  Legislativa.  A presença de todos  os  nossos

pastores e de suas esposas honrou muito esta Casa. Levem o abraço de todos nós.

O Presidente Dinis  Pinheiro,  com muita  alegria,  os  recebe aqui.  Realmente fiquei

triste. É claro que queríamos essa vitória para o nosso povo, para o povo de Deus.

Cometi um erro em relação ao número de votos. Achei que fossem 48 votos para

derrubar  o  veto,  mas  são  39  votos.  Seria  preciso  48  votos  para  aprovação  de

proposta  de  emenda  constitucional.  Então,  faltaram  poucos.  Vale  a  pena  a

continuação da luta. Obrigado, Presidente.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta,

a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para

a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Dilzon Melo) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 43 Deputados. Portanto, há quórum

para  votação.  Votação,  em  turno  único,  do  Veto  Parcial  à  Proposição  de  Lei  nº

21.512, que altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária do

Estado de Minas Gerais, e as Leis nºs 14.699, de 6/8/2003, 14.941, de 29/12/2003,
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16.318,  de  11/8/2006,  17.615,  de  4/7/2008,  e  19.429,  de  11/1/2001,  e  dá  outras

providências. A Comissão Especial opina pela manutenção do veto. A Presidência vai

submeter a matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261,

inciso X, c/c os arts. 222 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação

pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que

ainda não registraram sua presença no painel que façam o registro biométrico no

terminal e, em seguida, registrem seu voto. A Presidência dará início ao processo e,

para tanto, solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Com

a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas,

chamo a atenção de V. Exas. para mais uma excrescência - usando um termo bem

forte -,  que é a manutenção desse veto.  Não sei o que está acontecendo. Tenho

sobre a minha mesa, dentre alguns livros importantes, a Bíblia, a Constituição do meu

Estado  e  a  Constituição  do  meu  país.  Sr.  Presidente,  gostaria  que  V.  Exa.  me

emprestasse um pouco da sua atenção, porque, na Constituição do meu, do seu, do

nosso país, daqueles que estão em casa nos assistindo agora, está claro que as

igrejas estão isentas do pagamento de impostos. Independentemente do credo, as

igrejas  estão  isentas  do  pagamento  de  impostos.  Vou  repetir:  as  igrejas,

independentemente  do  seu  credo,  Deputado  Hélio  Gomes,  têm  a  garantia

constitucional do não pagamento de impostos. Por exemplo, qualquer igreja que for

comprar um automóvel no nome e CNPJ da igreja não paga os impostos do carro. O

ICMS não é recolhido. E o que pede a emenda do Deputado Gilberto Abramo, que já

vem  há  tantos  anos  se  arrastando  nesta  Casa?  Apenas  que  seja  respeitada  a

Constituição do nosso Estado no tocante à isenção do pagamento de impostos pelas

igrejas, independentemente do credo religioso, para que não fique aqui a impressão

de que estamos defendendo um determinado segmento, A, B ou C. Ora, isso está

garantido na Constituição, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. V. Exa. é um legalista e

sabe perfeitamente disso. Está garantido na Constituição.

Qual seria o caminho natural? Seria um caminho dificílimo, mas possível de fazer

com que o governo, através da Cemig, deixe de cobrar o ICMS que está lá embutido

na  conta  de  luz,  porque  é  imposto.  Só  para  refrescar  a  memória  -  na  verdade,
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imagino  que  todos  saibam  -,  ICMS  é  imposto  de  circulação  de  mercadorias  e

serviços. Não se trata de taxas, Deputado Tenente Lúcio. As igrejas não estão isentas

do pagamento de taxas. Isso elas têm de pagar. No entanto, as igrejas têm a garantia

constitucional de não serem obrigadas a pagar impostos.

Então, o que a emenda do Deputado Gilberto Abramo pede? Apenas que o Estado

seja coerente com a nossa Constituição e com os 30% desta cidade - falando apenas

do segmento evangélico -, mas coerente com 100% desta cidade, porque somos um

país  na  sua  quase  totalidade  cristão,  como  também  um  Estado  cristão.  Até

poderíamos chamar de uma cidade cristã, de um Estado cristão, de um país cristão.

Portanto, essa isenção atende 99% da nossa população, Sr. Presidente, por isso

não há razão para manter esse veto. Não há argumento constitucional para que a

comissão  especial  que a  analisou  tenha  opinado  pela  manutenção  do  veto.  Não

existe  argumento  que  convença que esse veto  deva  ser  mantido.  Pelo  contrário,

estou dando os argumentos, todos amparados naquela que é a nossa proteção maior

em  termos  de  garantias,  de  direitos,  de  conquistas:  a  nossa  Constituição.  E,  ao

manter  esse  veto  nesta  tarde,  Deputado  Paulo  Guedes,  sabe  o  que  estaremos

fazendo?  Estaremos  ignorando  a  Constituição;  estaremos  desrespeitando  a

Constituição;  estaremos  negando  um  direito  conquistado,  consagrado,  lavrado  na

nossa Carta Magna, na qual está muito claro que as igrejas, independentemente do

seu credo religioso, estão isentas do pagamento de impostos.

Já cometemos um equívoco na manutenção do veto do projeto anterior, feita por um

bendito aqui, um dos que me antecederam. Qual o prejuízo que a aprovação desse

projeto traz ao Estado? Qual o prejuízo que a aprovação daquele projeto cujo veto foi

mantido traz para a sociedade? Nenhum, absolutamente nenhum. Só traria ganhos,

do ponto de vista do respeito ao direito.

Agora faço um apelo às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados para, por favor, não

cometermos  o  mesmo erro  cometido  na  manutenção  do veto  do  projeto  anterior,

porque isso é um direito. Eu dizia que, se as igrejas se juntarem e se esse veto for

derrubado, quero fazer um compromisso com o Deputado Gilberto Abramo, se ele

assim o quiser, respeitando o direito dele de autoria dessa emenda. Quero propor a

ele começarmos um movimento para irmos ao STF exigir que Minas Gerais cumpra
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esse direito constitucional. Isso não pode ser solapado, é direito conquistado.

Estão aqui, por exemplo, os servidores da Justiça. Eles têm direitos conquistados

que ninguém pode retirar. O que esta Casa aprovará aqui no projeto deles será um

direito conquistado e que não poderá ser retirado. Direitos conquistados não podem

ser  retirados.  Lei  nenhuma  retroage  para  prejudicar,  todos  sabemos  disso.  Se

mantivermos esse veto, estaremos, Deputado Sávio Souza Cruz, retrocedendo. Ao

retroagir, mais uma vez usando aqui uma expressão “saviana”, solapamos um direito,

Deputado Sávio Souza Cruz. Não é possível.

Só queria  entender.  Estou  mais  ou  menos  como aquele  macaco que  há  muito

tempo  participava  de  um  programa humorístico  da  TV:  “só  queria  entender”.  Há

coisas que não consigo entender; até penso que sou burro demais por não consegui-

lo.  Ou  então  consigo  perceber  algo  que  muitos  dos  colegas  aqui  também

perceberam,  e  alguns  insistem  em  não  perceber.  Isso  é  um  direito,  que  está

garantido, repito mais uma vez, na nossa Constituição.

As  instituições  religiosas,  independentemente  de  seu  credo,  estão  isentas  do

pagamento de impostos. Portanto, a cobrança do ICMS que vem embutido na conta

de luz é inconstitucional. Resta-nos o quê? Fazer um movimento. E olha que hoje não

dá para pensar nada neste país excluindo-se os credos religiosos. Negar-lhes um

direito, creio, é um risco muito grande, até para a credibilidade desta instituição.

Portanto,  Sr.  Presidente,  deixo  aqui  meu  apelo.  Meu  encaminhamento  é  pela

derrubada desse veto. Ao derrubá-lo, Sr. Presidente, não estaremos fazendo nenhum

favor  a  quem  quer  que  seja,  estaremos  apenas  dando  uma  demonstração  de

inteligência, coerência e respeito a um direito conquistado e consagrado em nossa

Constituição. Muito obrigado.

O Sr. Presidente -  Em votação, o veto ao inciso IV do art. 4º da Lei nº 9.944, de

1989, acrescido pelo art. 24 da Proposição de Lei nº 21.512.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Duarte Bechir -

Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -
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Gustavo Perrella  -  Gustavo Valadares -  Hélio  Gomes -  João Leite  -  Lafayette  de

Andrada - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza

Lara - Neider Moreira - Paulo Guedes - Romel Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo

Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

O  Sr.  Presidente  -  Votaram  “sim”  25  Deputados.  Votaram  “não”  14  Deputados,

totalizando  39  votos.  Está,  portanto,  mantido,  em  turno  único,  o  Veto  Parcial  à

Proposição de Lei nº 21.512. Oficie-se ao Governador do Estado.

Votação,  em  turno  único,  do  Veto  Parcial  à  Proposição  de  Lei  nº  21.549,  que

regulamenta a oferta do serviço de “couvert” no Estado e dá outras providências. A

Comissão Especial  opina pela manutenção do veto.  A Presidência vai  submeter a

matéria a votação pelo processo secreto, de conformidade com o art. 261, inciso X,

c/c  os  arts.  222 e  255,  do Regimento  Interno.  A fim de proceder  à  votação pelo

processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda

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

em seguida, registrem seu voto. A Presidência dará início ao processo e, para tanto,

solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem os seus lugares. Em votação, o

veto ao art. 2º.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:

Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão -

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

Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dilzon

Melo - Dinis Pinheiro - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar

Prado - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Hélio Gomes - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada - Luiz Henrique - Luiz Humberto

Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -  Neider  Moreira  -  Romel  Anízio  -

Rômulo  Viegas  -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião  Costa  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda.

O Deputado Pompílio Canavez - Não foi registrado meu voto.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 32 Deputados. Votaram “não” 6

Deputados. Houve 1 voto em branco, totalizando 39 votos. Está, portanto, mantido,
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em  turno  único,  o  Veto  Parcial  à  Proposição  de  Lei  nº  21.549.  Oficie-se  ao

Governador do Estado.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.692/2013, do Tribunal de Justiça, que

fixa os valores do subsídio mensal dos membros do Poder Judiciário do Estado de

Minas Gerais,  para  os  exercícios  de  2013,  2014 e  2015.  A Comissão de Justiça

conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira

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.

O Deputado Carlos Henrique - Sr. Presidente, solicito verificação de votação.

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 Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.

O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 42 Deputados. Não houve voto

contrário.  Está ratificada a  aprovação do projeto.  Está,  portanto,  aprovado,  em 1º

turno, o Projeto de Lei nº 3.692/2013. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.693/2013, do Procurador-Geral de

Justiça,  que  reajusta  os  valores  do  subsídio  mensal  dos  membros  do  Ministério

Público.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto.  A

Comissão de Fiscalização Financeira 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 1º turno, o Projeto de

Lei nº 3.693/2013 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.
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Questões de Ordem

O Deputado Carlos Henrique - Sr. Presidente, solicito verificação de quórum.

O  Sr.  Presidente  -  Deputado  Carlos  Henrique,  o  projeto  está  aprovado,  e  a

Presidência verifica, de plano, que há quórum suficiente.

O Deputado  Carlos  Henrique -  O  quórum foi  de  41  na outra,  Presidente,  e  há

Deputado que se ausentou do Plenário.

O Sr.  Presidente -  São computados também 2 Deputados que se encontram na

Comissão de Assuntos Municipais, totalizando 43 Deputados.

O  Deputado  Lafayette  de  Andrada  -  Não  é  projeto  de  lei  complementar,  Sr.

Presidente, é projeto de lei.

O Sr. Presidente - Portanto, 43 Deputados confirmaram a presença.

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  as

extraordinárias  de  amanhã,  dia  3,  às  9  e  às  20  horas,  nos  termos  do  edital  de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

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

se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DA

COPA DO MUNDO, EM 19/3/2013

Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Mário Henrique Caixa, Fábio Cherem e Ivair Nogueira (substituindo o Deputado Tadeu

Martins  Leite,  por  indicação  da  Liderança  do  PMDB),  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

Fábio  Cherem,  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião  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 da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da

2ª Parte da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições
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da  Comissão.  Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  os

requerimentos  dos  Deputados  Tenente  Lúcio,  Mário  Henrique  Caixa,  Bonifácio

Mourão, Fábio Cherem e Tadeu Martins Leite, em que solicitam a realização de visitas

aos Secretários de Estado de Turismo; de Transporte e Obras Públicas; de Esportes

e  da Juventude;  de  Desenvolvimento  Social;  de  Trabalho  e  Emprego;  de  Defesa

Social; e de Saúde; a um país sede de Copa do Mundo para avaliar os benefícios e

prejuízos resultantes do evento esportivo; a outros Estados e cidades sedes da Copa

do Mundo, em continuidade ao trabalho iniciado pela Comissão de Turismo, em 2010,

visando trocar experiências entre os Legislativos Estaduais em relação a sua atuação

no seu papel de fiscalizador das ações dos Poderes Executivos Estaduais, no que se

refere aos eventos da Fifa; ao Centro Integrado de Comando e Controle - CICC - no

qual,  em  um  mesmo  espaço  físico,  instituições  estaduais,  federais  e  municipais

trabalharão de forma integrada e conjunta na gestão de crises e grandes eventos; aos

Prefeitos de Juiz de Fora, Montes Claros, Araxá, Extrema e Matias Barbosa e ao

Tribunal de Contas do Estado; em que solicitam a realização de audiências públicas

para as  quais  serão convidadas as Comissões de Turismo,  Indústria,  Comércio  e

Cooperativismo e de Esporte, Lazer e Juventude para debater o contrato de parceria

público-privada celebrado com o Consórcio Minas Arena, bem como o atendimento

do  Mineirão  quanto  aos  requisitos  de  conforto  e  funcionalidade  para  eventos

esportivos e culturais, estendendo-se o convite à Comissão de Administração Pública;

discutir medidas para a consolidação do legado positivo para o Estado derivado dos

eventos Fifa em seus diversos aspectos (infraestrutura de hospedagem e transporte,

organização de grandes eventos, divulgação do Estado enquanto destino turístico e

promoção da prática esportiva); discutir a sustentabilidade socioambiental (geração

de resíduos sólidos) e a exploração sexual de menores nos eventos da Fifa (Ação

1273 do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG), estendendo-se o convite

às  Comissões  de  Participação  Popular  e  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável; discutir os planos de segurança pública para os eventos Fifa (Ação 2034

do PPAG), estendendo-se o convite à Comissão de Segurança Pública; discutir os

planos de saúde pública para os eventos Fifa (Ação 4333 do PPAG), estendendo-se o

convite à Comissão de Saúde; discutir o planejamento da mobilidade urbana durante
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os  eventos  Fifa  (Ação  1312 do  PPAG),  estendendo-se  o  convite  à  Comissão  de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas; apurar a adequação da infraestrutura de

receptividade e hospedagem em Belo Horizonte e no interior do Estado, visando ao

bom  recebimento  ao  turista  e  ao  aperfeiçoamento  dessa  infraestrutura;  e  com

conselheiros  e  técnicos  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  com  vistas  a  tomar

conhecimento dos procedimentos de fiscalização das atividades e obras relacionadas

aos eventos Fifa,  estendendo-se o convite à Comissão de Administração Pública.

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

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

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Tenente Lúcio, Presidente - Tadeu Martins Leite - João Leite.

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

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 20/3/2013

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista,  Gilberto  Abramo  e  João  Leite  (substituindo  o  Deputado  Luiz  Humberto

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

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Wilson Batista, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto

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

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

reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final. O Presidente

acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores

citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nº  1.882,  2.197/2011  e  3.485  e  3.588/2012

(Deputado João Leite) e 3.546/2012 (Deputado Gilberto Abramo). 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 de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.197/2011. 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  1.882/2011,  3.485,  3.546  e  3.588/2012.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a



286
____________________________________________________________________________

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 47/2013, EM

26/3/2013

Às 14h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Pimenta,

Lafayette de Andrada e Ulysses Gomes, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes,  também,  os  Deputados  Sargento  Rodrigues  e  Jayro  Lessa.  Havendo

número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Carlos Pimenta, 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 Ulysses  Gomes  para  atuar  como

escrutinador.  Realizada a votação e apurados os votos, é anunciada a eleição do

Deputado Carlos Pimenta para Presidente e do Deputado Lafayette de Andrada para

Vice-Presidente, ambos com três votos. O Presidente “ad hoc”  dá posse ao Vice-

Presidente  eleito,  que,  ato  contínuo,  empossa  o  Presidente  eleito.  O  Presidente,

Deputado Carlos  Pimenta,  designa o  Deputado Zé Maia  como relator  da matéria.

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

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

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Carlos Pimenta, Presidente - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses - Paulo Guedes.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 26/3/2013

Às  15h6min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Jayro  Lessa,

Lafayette  de  Andrada,  Romel  Anízio  e  Célio  Moreira  (substituindo o  Deputado Zé

Maia,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.
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Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara aberta a

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

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

reunião  destina-se  a  apreciar  a  matéria  constante  da  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão. Registra-se a presença dos Deputados Sebastião Costa e

Luiz Henrique. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte da 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  Complementar  nº  34/2013 na  forma do Substitutivo nº  2

(relator: Deputado Lafayette de Andrada). Suspende-se a reunião. Às 16h50min, são

reabertos  os trabalhos com a presença dos Deputados Jayro Lessa, Lafayette de

Andrada,  Romel  Anízio  e  Bosco  (substituindo  o  Deputado  João  Vítor  Xavier,  por

indicação da Liderança do BTR).  Os Projetos  de Lei  nºs  3.692 e 3.693/2013 são

retirados da pauta por determinação do Presidente, por não cumprirem pressupostos

regimentais. 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, 2 de abril de 2013.

Jayro Lessa, Presidente - Adalclever Lopes - Lafayette de Andrada - Romel Anízio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.076/2011

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Fred  Costa,  o  projeto  de  lei  em  análise  institui  o  Dia

Estadual do Aposentado.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  vem,  agora,  a

proposição a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do

disposto no art. 188, combinado com o art. 102, XIV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  estudo  visa  a  instituir  o  Dia  Estadual  do  Aposentado,  a  ser
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comemorado, anualmente, no dia 24 de janeiro. Segundo o autor, a escolha da data

tem por objetivo fazer com que as comemorações do Dia do Aposentado em Minas

Gerais coincidam com a data celebrada no País.

A  aposentadoria  é  direito  dos  trabalhadores  urbanos  e  rurais,  garantido  pela

Constituição  da  República  de  1988,  em  seu  art.  7º,  XXIV.  Trata-se  de  uma

remuneração  que  substitui  a  renda  mensal  do  trabalhador,  transferida  pela

Previdência Social mediante contribuição que o empregado presta durante todos os

anos de trabalho.

A  Constituição  de  1988  estabelece  como  requisitos  para  a  concessão  da

aposentadoria o tempo de contribuição e a idade mínima: 35 anos de contribuição

para o homem e 30 anos para a mulher; 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de

idade, se mulher. Em algumas situações, a aposentadoria é concedida em regime

especial, com o limite mínimo de idade reduzido em 5 anos para ambos os sexos. É o

caso  dos  trabalhadores  rurais  ou  que  exerçam  suas  atividades  em  regime  de

economia  familiar  -  neste  incluídos  o  produtor  rural,  o  garimpeiro  e  o  pescador

artesanal -, assim como os professores que comprovem tempo de efetivo exercício do

magistério na educação infantil e no ensino fundamental ou médio.

Há, ainda, outros casos de aposentadoria especial. A aposentadoria por invalidez é

concedida ao trabalhador que tenha desempenhado as suas funções em condições

prejudiciais à saúde ou à sua integridade física, como a exposição a radiação ou a

agentes químicos e biológicos. Por sua vez, terá direito à aposentadoria por invalidez

a  pessoa  que  for  considerada  incapaz  de  exercer  atividade  que  lhe  garanta  o

sustento, por motivo de doença ou acidente.

Aposentar-se é um evento importante na vida do trabalhador, que pode considerá-lo

bom ou ruim, a depender de vários aspectos de sua relação com o trabalho: desgaste

físico  e  mental  provocados  pela  atividade  exercida,  satisfação  profissional,

remuneração, rede de amizades, entre outros. Na maioria dos casos, a aposentadoria

coincide com o envelhecimento e representa um marco de mudança na dinâmica da

família do aposentado, o que implica novos hábitos, não só para aquele que está se

aposentando.  Para  muitos,  pode  haver  perda  de  rendimentos  e  consequentes

redefinição de padrão de vida e busca de nova ocupação para complementar a renda.
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Pode acontecer, ainda, diminuição dos contatos sociais e perda da identidade social,

visto que o trabalho ocupa grande parte do tempo da vida das pessoas.

Como em  uma sociedade  capitalista  tende-se  a  valorizar  as  pessoas  pelo  que

produzem ou possuem, entendemos que a proposição em análise é oportuna, pois

pode colaborar para a reflexão sobre a aposentadoria, estimulando a descoberta de

outras  dimensões  da  vida  pessoal,  mais  amplas  e  mais  satisfatórias  do  que  a

produtividade econômica.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.076/2011 em

turno único.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Rosângela Reis, Presidente e relatora - Bosco - Celinho do Sinttrocel.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.680/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Juventude Viva.Org de Minas Gerais, 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 3.680/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Juventude Viva.Org de Minas Gerais, com sede no Município de Contagem, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo apoiar e orientar

dependentes químicos, além de acompanhar seus familiares.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  a  recuperação  de  dependentes

químicos, inclusive com reclusão em comunidades terapêuticas; atende crianças e

idosos em vários regimes, como creches e asilos; oferece cursos profissionalizantes

para  reintegração  de  seus  assistidos  no  mercado  de  trabalho;  orienta  sobre  a
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prevenção contra o uso de entorpecentes; presta ajuda como transporte e reforço

escolar.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  humanitário  desenvolvido  pela  referida

Associação  na  luta  contra  as  drogas,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.680/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, relator.

PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.887/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em tela 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 26/12/1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 21/3/2013, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18 e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  resolução  em  tela  é  de  autoria  desta  Comissão,  tendo  sido

apresentado  no  parecer  da  Mensagem  nº  339/2012.  A matéria  tem  por  objeto  a

ratificação  de regime especial  de  tributação concedido  ao contribuinte  mineiro  do

setor de produtos de metal, conforme a exposição de motivos encaminhada por meio

da referida mensagem.

De acordo com a mensagem do Governador do Estado, a medida fiscal adotada

tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da economia estadual sujeito

a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas econômicas instituídas por

outros Estados da Federação, relativamente ao ICMS. O pacto federativo insculpido

no  Sistema  Tributário  Nacional  vigente  estabelece  que  os  benefícios  fiscais  em
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matéria  do  ICMS dependem, necessariamente,  de  prévia  aprovação do Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz - para que sejam considerados legítimos.

No entanto, se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios

fiscais em matéria de ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram,

no livre mercado, em melhores condições que os contribuintes localizados em outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por  ele  alcançada se comparada à mesma mercadoria  com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

A Lei nº 6.763, em seu art. 225-A, concede ao governo do Estado a faculdade de

adotar  medidas  que  visem  reduzir  os  danos  à  economia  mineira  causados  por

benefícios  fiscais  irregulares,  prevendo  tratamento  tributário  diferenciado  para

determinados setores econômicos. Dessa forma, foi  encaminhada a Mensagem nº

339/2012, que apresenta exposição de motivos para a concessão de regime especial

para o setor de produtos de metal.

No benefício fiscal em questão, as empresas beneficiárias do regime especial foram

signatárias  de  protocolos  de  intenções,  no  qual  se  comprometeram  a  investir

aproximadamente 61 milhões 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.

Assim, mantemos o entendimento favorável às medidas de proteção do setor de

produtos de metal, já defendido anteriormente por esta Comissão.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.887/2013,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Lafayette de Andrada, Presidente

PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.888/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária



292
____________________________________________________________________________

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução  em  epígrafe  “ratifica  concessão  de  regime  especial  de  tributação  em

matéria  de  ICMS  a  contribuinte  mineiro  do  setor  de  produtos  elétricos,

eletrodomésticos e eletroportáteis”, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 21/3/2013, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18 e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  de  resolução em estudo,  de  autoria  desta  Comissão,  foi  apresentado

originalmente  durante  a  tramitação  da  Mensagem  nº  341/2012,  que  encaminhou

exposição de motivos da Secretaria de Estado de Fazenda para concessão de regime

especial  de  tributação  ao  contribuinte  mineiro  do  setor  de  produtos  elétricos,

eletrodomésticos  e  eletroportáteis.  A matéria  tem  por  objetivo  ratificar  o  referido

regime especial.

Conforme expõe a exposição de motivos, 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". Essa concessão de benefícios fiscais, à revelia das regras

constitucionais e da Lei Complementar Federal  nº 24, de 1975,  que disciplinam a

matéria, constitui o que comumente denomina-se de "guerra fiscal".

É nesse sentido que foram adicionados à Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a

Legislação  Tributária  do  Estado,  dispositivos  que  facultam  ao  Poder  Executivo  a

possibilidade de adoção de medidas econômicas referentes à guerra fiscal. Nesse

caso,  conforme  dispõe  o  art.  225,  poderão  ser  adotadas  medidas  necessárias  à

proteção da economia do Estado “sempre que outra unidade da Federação conceder

benefício ou incentivo fiscal ou financeiro-fiscal não previsto em lei complementar ou

convênio celebrado nos termos da legislação específica". É nesse contexto que deve

ser entendida a concessão do supracitado regime especial de tributação.
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O setor de produtos elétricos, eletrodomésticos e eletroportáteis mineiro foi afetado

pela guerra fiscal, especificamente por instrumentos instituídos pelos Estados do Rio

de Janeiro,  por  meio  da  Lei  nº  5.636,  de  2010;  de  Santa  Catarina,  por  meio do

Decreto nº 2.870, de 2001; e de Tocantins, pela Lei nº 1.201, de 2000. Conforme

destaca a exposição de motivos, esses são programas de incentivo baseados em

política tributária sem a correspondente previsão em convênio interestadual ou de lei

complementar, sendo, por isso, irregulares.

Argumenta  ainda  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”.  Dessa  forma,  justificou  a

concessão  do regime especial  de  tributação,  oferecendo ao contribuinte  do  setor

crédito presumido de ICMS, de forma que a carga tributária efetiva seja de 2%.

O parecer da Mensagem nº 341 opinou que a aprovação da matéria era meritória,

devido  às  consequências  negativas  derivadas  das  medidas  tributárias  irregulares

instituídas pelos Estados citados. Essa posição é mantida por esta relatoria.

Dessa  forma,  e  considerando  que  a  aprovação  do  projeto  de  resolução  então

proposto é elemento necessário para que o regime especial de tributação prospere,

somos favoráveis à sua ratificação.

Conclusão

Considerando o exposto,  opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

3.888/2013, em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

João Vítor Xavier, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.889/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica concessão de regime especial de tributação em matéria

de ICMS a contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico do setor  de máquinas e

equipamentos, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26/12/1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 21/3/2013, foi a proposição encaminhada a
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esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18 e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  resolução  em  tela  é  de  autoria  desta  Comissão,  tendo  sido

apresentado  no  parecer  da  Mensagem  nº  344/2012.  A matéria  tem  por  objeto  a

ratificação  de regime especial  de  tributação concedido  ao contribuinte  mineiro  do

segmento econômico do setor de máquinas e equipamentos, conforme a exposição

de motivos encaminhada por meio da referida mensagem.

De acordo com a mensagem do Governador do Estado, a medida fiscal adotada

tem por finalidade fomentar e proteger setor específico da economia estadual sujeito

a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas econômicas instituídas por

outros Estados da Federação, relativamente ao ICMS. O pacto federativo insculpido

no  Sistema  Tributário  Nacional  vigente  estabelece  que  os  benefícios  fiscais  em

matéria  do  ICMS dependem, necessariamente,  de  prévia  aprovação do Conselho

Nacional de Política Fazendária - Confaz - para que sejam considerados legítimos.

No entanto, se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios

fiscais em matéria de ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram,

no livre mercado, em melhores condições que os contribuintes localizados em outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por  ele  alcançada se comparada à mesma mercadoria  com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

A Lei nº 6.763, em seu art. 225-A, concede ao governo do Estado a faculdade de

adotar  medidas  que  visem  reduzir  os  danos  à  economia  mineira  causados  por

benefícios  fiscais  irregulares,  prevendo  tratamento  tributário  diferenciado  para

determinados setores econômicos. Dessa forma, foi  encaminhada a Mensagem nº

344/2012, que apresenta exposição de motivos para a concessão de regime especial

para o setor de máquinas e equipamentos.

No benefício fiscal em questão, as empresas beneficiárias do regime especial foram

signatárias  de  protocolos  de  intenções,  no  qual  se  comprometeram  a  investir

aproximadamente 20 milhões de reais e a gerar cerca de 80 empregos diretos e 55

empregos  indiretos.  Em  contrapartida,  o  regime especial  citado  concede  a  essas
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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.

Assim, mantemos o entendimento favorável às medidas de proteção do setor de

máquinas e equipamentos, já defendido anteriormente por esta Comissão.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.889/2013,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Lafayette de Andrada, relator.

PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.890/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

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

concessão  de  regime  especial  de  tributação  ao  contribuinte  mineiro  do  setor  de

máquinas e equipamentos.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 21/3/2013, 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 projeto de resolução em análise visa ratificar  o regime especial  de tributação

concedido  pelo  Estado  ao  setor  de  máquinas  e  equipamentos,  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 342/2012, que deu origem ao

projeto de resolução em análise, informa que o Estado do Rio de Janeiro, por meio da
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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

máquinas e equipamentos, de forma que a carga tributária efetiva passou a ser de

2%.

Já o Estado de Santa Catarina, por meio do Decreto nº 2.870, de 2001, que institui

o  RICMS,  concedeu  tratamento  fiscal  diferenciado  às  empresas  importadoras

localizadas em seu território, mediante utilização de crédito presumido.

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 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 § 6º do

mesmo dispositivo,  cabe  à  SEF  o  envio  trimestral  à  Assembleia  da  relação  das

medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

Assim,  para  as  empresas  produtoras  de  máquinas  e  equipamentos  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

instituiu crédito presumido,  de forma que a carga tributária  efetiva seja de 2% ou

3,5%, conforme o caso.

Diante dos argumentos apresentados, entendemos ser necessária a proteção da

economia mineira e o restabelecimento da competitividade do referido setor.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.890/2013,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

João Vítor Xavier, relator.

PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.891/2013

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 medicamentos, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de

26 de dezembro de 1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 21/3/2013, 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

Por  meio  da  Mensagem  nº  336/2012,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  em

13/12/2012, o Governador do Estado encaminhou exposição de motivos elaborada

pela  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF  -  relativa  à  concessão  de  regime

especial  de  tributação  em  matéria  do  ICMS  a  contribuinte  mineiro  do  segmento

econômico de indústria de medicamentos. A 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 de agosto de 2001, que

aprovou o Regulamento do ICMS - RICMS - daquele Estado, mais precisamente em

seu art. 10, III, Anexo 3, combinado com seu art. 15, IX, Anexo 2. Destaquem-se os

referidos dispositivos legais:

'“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:

(…)
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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  concedeu  tratamento  fiscal  diferenciado  às  empresas  importadoras

localizadas em seu território, mediante a utilização de crédito presumido.

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 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  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
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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

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 de indústria de medicamentos no

Estado, tendo em vista as razões alegadas.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.891/2013,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

João Vítor Xavier, relator.

PARECER SOBRE O PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.892/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, o projeto de

resolução em epígrafe ratifica concessão de regime especial de tributação em matéria

de ICMS a contribuinte mineiro do setor de fabricação de produtos alimentícios, nos

termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26/12/1975.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 21/3/2013, foi a proposição encaminhada a

esta Comissão para deliberação, nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº

18 e do art. 103 do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  resolução  em  tela  é  de  autoria  desta  Comissão,  tendo  sido

apresentado  no  parecer  da  Mensagem  nº  340/2012.  A matéria  tem  por  objeto  a
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ratificação  de regime especial  de  tributação concedido  ao contribuinte  mineiro  do

setor  de  fabricação  de  produtos  alimentícios,  conforme  a  exposição  de  motivos

encaminhada por meio da referida mensagem.

De acordo com o pacto federativo insculpido no Sistema Tributário Nacional vigente,

os  benefícios fiscais em matéria do ICMS dependem, necessariamente, de prévia

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

considerados  legítimos.  No  entanto,  se  determinada  unidade  federativa  concede

unilateralmente  benefícios  fiscais  em  matéria  de  ICMS,  ela  faz  com  que  os

contribuintes lá situados concorram, no livre mercado, em melhores condições que os

contribuintes localizados em outras unidades da Federação. Desse modo, o benefício

ilegal provoca uma redução no preço da mercadoria por ele alcançada se comparada

à  mesma mercadoria  com  tributação  normal,  tornando  desigual  a  competição  no

mercado considerado.

A Lei nº 6.763, em seu art. 225-A, concede ao governo do Estado a faculdade de

adotar  medidas  que  visem  reduzir  os  danos  à  economia  mineira  causados  por

benefícios  fiscais  irregulares,  prevendo  tratamento  tributário  diferenciado  para

determinados setores econômicos. Dessa forma, foi  encaminhada a Mensagem nº

340/2012, que apresenta exposição de motivos para a concessão de regime especial

para o setor de fabricação de produtos alimentícios.

No benefício fiscal em questão, as empresas beneficiárias do regime especial foram

signatárias  de  protocolos  de  intenções,  nos  quais  se  comprometeram  a  investir

aproximadamente 33 milhões de reais no Estado 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 em 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.

Assim, mantemos o entendimento favorável às medidas de proteção do setor de

fabricação de produtos alimentícios, já defendido anteriormente por esta Comissão.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº 3.892/2013,

em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

João Vítor Xavier, Presidente

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 16/2011

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Neilando  Pimenta,  o  projeto  de  lei  complementar  em

epígrafe dá nova redação ao § 3º do art. 3º da Lei Complementar nº 88, de 2006, que

dispõe sobre a instituição e a gestão de região metropolitana e sobre o Fundo de

Desenvolvimento Metropolitano.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Durante a tramitação, foi apresentado nesta Casa o Projeto de Lei Complementar

nº 35/2013, de autoria do Deputado Luiz Henrique, que, por guardar semelhança com

o projeto em tela, foi anexado a este, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento

Interno.

Agora,  vem  a  matéria  a  esta  Comissão  para  ser  analisada,  nos  lindes  de  sua

competência, conforme estabelece o art. 102, II, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  tela  visa  alterar  os  requisitos  para  a  instituição  de  regiões

metropolitanas, tema que está disciplinado na Lei Complementar nº 88, de 2006. Mais

especificamente, propõe a redução, de seiscentos mil para quinhentos mil, do número

mínimo de habitantes necessários para a criação de região metropolitana, incluída a

população  dos  Municípios  que  integram  o  colar  metropolitano  da  região  que  se

pretende criar.

O  autor,  em  sua  justificação,  ressalta  a  importância  da  matéria  e  alega  que  a

mudança  representa  um  avanço,  permitindo  melhor  atingir  os  objetivos  da  Lei

Complementar nº 88, quais sejam o estabelecimento de um planejamento de médio e

longo prazos para os Municípios envolvidos, uma partilha equilibrada de benefícios e

uma adequada política compensatória dos efeitos da polarização urbana.
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A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou qualquer óbice à tramitação da

matéria, no âmbito de sua competência. Passemos, agora, à análise da conveniência

da medida proposta.

Região  metropolitana é  um aglomerado urbano composto  por  vários  Municípios

administrativamente autônomos,  mas integrados física e funcionalmente, formando

um conglomerado urbano praticamente contínuo. Esse processo de metropolização

ocorre a partir  da polarização de uma região em torno de uma grande cidade em

dimensão física  e,  sobretudo,  populacional,  caracterizando-se pela  alta  densidade

demográfica e alta taxa de urbanização. Essa grande cidade, também chamada de

metrópole, constitui um núcleo, ao redor do qual existem várias outras cidades sob

sua  direta  influência,  mantendo  forte  relação  de  interdependência  econômica  e

notório movimento pendular de sua população.

De  acordo  com  o  disposto  na  Lei  Complementar  nº  88,  além  do  quantitativo

populacional, a instituição de região metropolitana depende da existência de alguns

fatores, tais como: população e crescimento demográfico, com projeção quinquenal;

grau de conurbação e movimentos pendulares da população; atividade econômica e

perspectivas de desenvolvimento; fatores de polarização e deficiência dos serviços

públicos, em um ou mais Municípios, com implicação no desenvolvimento da região

metropolitana, os quais serão aferidos e objetivamente demonstrados em um parecer

técnico.

No  âmbito  de  competência  desta  Comissão,  entendemos  que  a  redução  do

contingente  populacional  para  a  criação  de  região  metropolitana  representa  um

progresso, pois possibilita que um maior número de Municípios conurbados possam

buscar  uma  integração  metropolitana  que  beneficie  a  população  ali  residente,

reduzindo custos e criando facilidades operacionais.

Vale ressaltar que o quantitativo populacional é apenas um dos fatores levados em

consideração quando da propositura de instituição de região metropolitana.

Atualmente, o Estado de Minas Gerais conta com duas regiões metropolitanas: Belo

Horizonte  e  Vale  do  Aço.  Não  obstante,  tramitam  nesta  Casa  projetos  de  lei

complementar  visando instituir  novas  regiões metropolitanas,  como as de  Montes

Claros, Uberlândia e Caratinga.
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Visando  ao  aperfeiçoamento  do  projeto  e  buscando  contemplar  dispositivos

constantes no Projeto de Lei Complementar nº 35/2013, apresentamos ao final de

nosso parecer o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

16/2011, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei Complementar nº 88, de 12 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a

instituição e gestão de região metropolitana e sobre o Fundo de Desenvolvimento

Metropolitano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso II e o § 3º do art. 3º da Lei Complementar nº 88, de 2006, passam

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (…)

II - movimentos pendulares da população;

(...)

§ 3º - Não será instituída região metropolitana com população inferior a quinhentos

mil habitantes.”.

Art. 2º - O art. 3º da Lei Complementar nº 88, de 2006, passa a vigorar acrescido do

seguinte § 7º:

“§ 7º - Na contagem a que se refere o § 3º, fica incluída a população de Municípios

que integram o seu respectivo colar metropolitano, conforme levantamento constante

do parecer técnico.”.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Paulo Lamac, Presidente - Pompílio Canavez, relator - Luzia Ferreira - João Leite -

Carlos Pimenta.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.026/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.026/2011,

resultante  do  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  423/2007,  dispõe  sobre  a
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obrigatoriedade de identificação dos frequentadores de casas noturnas e dá outras

providências.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança

Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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.

Nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno, cabe

agora a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito da proposta.

Fundamentação

A  proposição  em  epígrafe  já  foi  analisada  por  esta  Comissão  em  outras

oportunidades, quando da tramitação dos Projetos de Lei nºs 1.781/2004 e 423/2007.

Mantém-se, em linhas gerais, a posição firmada naquela altura.

O projeto de lei tem por objetivo a prevenção da violência e da criminalidade em

casas noturnas e estabelecimentos similares, mediante o registro de seus usuários

em lista que deverá ficar à disposição do poder público. Consoante o art.  133 da

Constituição mineira, o Estado tem o dever de garantir a segurança pública e prestar

a defesa civil,  contribuindo para a redução de atos  criminosos ou violentos.  Para

atingir esse fim o Estado deve usar, obedecido o princípio da razoabilidade, qualquer

dos meios que a ordem constitucional lhe faculta, até mesmo intervir nos negócios

privados, como no caso em tela.

Embora  o  procedimento  proposto  possa  provocar  eventual  desconforto  a

empresário ou cliente, trata-se de medida salutar, mormente na forma do substitutivo

oferecido pela Comissão de Constituição e Justiça, que prima pela justeza e pela

moderação. Na forma do Substitutivo nº 1, a proposição reconhece que diferentes

situações merecem tratamento diverso (Crisp Informativo,  a.  0,  n.  3,  setembro de

2002, p. 7), dirige-se exclusivamente àqueles estabelecimentos em que haja registros

de reiteradas ocorrências violentas ou delituosas, e permite que a ação repressiva se

concentre nas áreas mais suscetíveis a essas práticas.

A medida proposta é de fácil aplicação pelos agentes privados por ela atingidos,

bem como pelo Estado, até porque se concentrará em um número reduzido de locais.
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Atende, outrossim, a forte demanda social, de uma população que clama pelo retorno

da tranquilidade perdida nas últimas décadas.

Saliente-se, também, que a medida possibilita o chamado policiamento focalizado

(“focused policing”), que consiste na aplicação de estratégias de ação orientadas para

problemas bem delimitados, com base em diagnósticos consistentes, planejamento e

avaliação sistemáticos  e  metas definidas (WALLER,  Irvin  e  SANSFAÇON,  Daniel.

”Investing wisely in  crime prevention:  International  experience”,  2000).  Trata-se de

premissa adotada pelo planejamento governamental brasileiro  (“Proposta de Plano

Nacional de Segurança Pública”, 2007, p. 7 e 13), que, com base na experiência de

países  como  os  Estados  Unidos  e  a  Holanda,  indica  a  responsabilização  de

proprietários de estabelecimentos nos quais  ocorram atos  violentos  ou criminosos

como meio para a redução do risco de delinquência.

Em harmonia com essas premissas, inúmeras unidades federativas vêm tomando

atitudes semelhantes à contida no projeto de lei sob exame. No Piauí, por exemplo, a

Resolução  nº  12.000-001GS/2005,  de  30/9/2005,  determina  horário  máximo  de

funcionamento  para  bares,  restaurantes  e  casas  noturnas  em geral.  Somente  na

Região Metropolitana de São Paulo, verificamos providências igualmente duras nos

Municípios de Guarulhos, Osasco, Diadema, Barueri, Embu e Mauá. Pesquisas como

a  empreendida  por  Júlio  Waiselfisz  (Mapa  da  Violência  IV.  Brasília:  Unesco,

Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2004) também corroboram a proposta sob

análise, na medida em que evidenciam o crescimento da violência no Estado.

Note-se,  afinal,  que  a  proposição  em  exame  não  permite  qualquer  exagero

repressivo, na medida em que alveja situação específica sem prejudicar as liberdades

civis. A fim de aperfeiçoar seu texto, estamos, contudo, apresentando as Emendas

nºs 1 e 2 ao Substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, as  quais  visam

alterar o art. 1º, fornecendo-lhe uma redação aprimorada, bem como estabelecer uma

“vacatio legis” adequada aos fins a que se destina a norma a ser criada.

A primeira emenda tem por escopo um texto normativo mais adequado ao objetivo

de  controle  estatal  sobre  situações  potenciais  de  violência  e  criminalidade

assinaladas na proposição e tem em vista, ao mesmo tempo, resguardar a liberdade

individual  dos  frequentadores  de  casas  noturnas.  A  Emenda  nº  2  prima  pela



306
____________________________________________________________________________

razoabilidade,  ao harmonizar  o texto normativo  à situação fática  que se  pretende

atingir. Cumpre, pois, aprovar a matéria nesses termos.

Conclusão

Em virtude do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.026/2011

na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  com  as

Emendas nºs 1 e 2, que apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 1º - É obrigatório, nos termos do regulamento, o registro da presença de todos

os clientes de casas noturnas, danceterias, boates e similares.

§ 1º - Os estabelecimentos a que se refere o “caput” ficam obrigados a fornecer o

registro de clientes ao Comandante da Polícia Militar, ao Chefe da Polícia Civil, ao

Secretário de Estado de Defesa Social, a Delegado de Polícia, a Promotor de Justiça,

ou a autoridade judiciária que o solicitar formalmente.

§ 2º - O registro de que trata o “caput” possui caráter sigiloso e somente poderá ser

fornecido às autoridades mencionadas no § 1º, observada a legislação vigente.”.

EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 3º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

"Art. 3º - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após a sua publicação.".

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

João  Leite,  Presidente  -  Lafayette  de  Andrada,  relator  -  Leonardo  Moreira  -

Sargento Rodrigues (voto contrário).

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.133/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.133/2011,

resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.848/2008, institui a Política de

Saúde Mental para os Agentes de Segurança Penitenciária e dá outras providências.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de

Fiscalização Financeira e Orçamentária. Analisada preliminarmente pela Comissão de

Constituição  e  Justiça,  esta  concluiu  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e
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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, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  em  tela  visa  instituir  política  de  saúde  mental  para  os  agentes  de

segurança penitenciária,  que disciplina o  planejamento,  a  execução,  o  controle,  a

fiscalização e a avaliação de todas as atividades relacionadas à saúde mental do

agente de segurança penitenciária, de modo a possibilitar o pleno uso e gozo do seu

potencial físico e mental.  O objetivo da política que se pretende criar  por meio do

projeto em análise é a proteção à saúde mental dos agentes penitenciários, tendo em

vista  a  insalubridade  da  profissão,  cujo  exercício  se  caracteriza  por  exposição

frequente a situações de risco e de confrontos.

Os agentes penitenciários são os trabalhadores encarregados de revistar e conduzir

presos, vigiar celas e visitantes e disciplinar unidades penitenciárias. Nessa função,

costumam ser identificados pelos internos como responsáveis pelo confinamento a

que  estão  submetidos.  Assim,  esses  profissionais  frequentemente  enfrentam

situações geradoras de estresse, como ameaças e agressões e, não raro, tomados

como reféns em rebeliões de presídios ou assassinados.

Tartaglini & Safran (1997), em trabalho divulgado no “Journal of Occupational and

Environmental Medicine”, referem-se aos agentes penitenciários como profissionais

propensos  a  desenvolver  “estresse debilitante”.  Esses  autores  encontraram,  entre

aqueles  profissionais,  altos  índices  de  ansiedade,  distúrbios  de  comportamento  e

abuso de álcool.  Goldberg  "et  al."  (1996)  publicaram no “Scandinavian  Journal  of

Work and Environmental Health” resultados de uma pesquisa realizada na França, em

que se constatou, em todas as categorias de trabalhadores de prisão, a ocorrência de

24% de sintomatologia depressiva, 24,6% de distúrbios da ansiedade e 41,8% de

distúrbios do sono.

No fórum técnico “Segurança pública: drogas, criminalidade e violência”, realizado

nesta Casa em agosto de 2010, o Diretor-Geral do Hospital da Polícia Civil de Minas

Gerais  abordou  a  questão  da  saúde  ocupacional  dos  profissionais  da  segurança

pública. Segundo ele, o estresse da atividade policial é considerado pela Organização
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Mundial de Saúde o terceiro pior dentre todas as profissões. Em sua palestra, afirmou

que  33%  dos  afastamentos  desses  profissionais  para  tratamento  de  saúde  são

provocados por transtornos mentais.  Dos profissionais  afastados por  esse motivo,

46% recebem diagnóstico de ansiedade e 35% de depressão. Relatou também que

em uma pesquisa realizada em parceria com o Ipsemg nas delegacias seccionais da

Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte  constatou-se  que  muitos  funcionários

apresentavam doenças até então não sintomáticas, como câncer de próstata, câncer

de mama, diabetes e hipertensão.

Diante da situação relatada, o Diretor-Geral do Hospital da Polícia Civil propôs a

implantação de um programa de controle médico de saúde ocupacional - PCMSO -

dirigido  a  todos  servidores  da  segurança  pública.  Por  meio  do  programa,  esses

servidores  seriam  obrigados  a  se  submeterem  a  exame  médico  periódico,  que

possibilitaria  diagnóstico  precoce  de  doenças  graves  e  consequentemente

aumentaria suas chances de cura e melhoraria sua qualidade de vida. Sabe-se que a

Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar já contam com esse tipo de programa.

Em  sua  análise  quanto  aos  aspectos  jurídicos  da  proposição  em  comento,  a

Comissão de Constituição e Justiça argumentou que,  embora o Poder  Legislativo

tenha competência  para iniciativa  de projeto  de lei  que fixe diretrizes  de políticas

estaduais,  não  lhe  cabe  detalhar  essas  políticas  nem  dispor  sobre  programas

governamentais, seara do Poder Executivo. Dessa forma, apresentou o Substitutivo

nº 1 a fim de sanar os vícios de iniciativa do projeto original.

Concordamos  com  as  alterações  propostas  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça  no  Substitutivo  nº1,  apresentado.  Entretanto,  consideramos  que  o  Estado

deve  atuar  na  promoção  da saúde de todos  os servidores  vinculados  à  área  da

defesa social, e não somente dos agentes de segurança penitenciária. Isso porque os

demais servidores também estão sujeitos a riscos adicionais, no regular exercício de

suas funções, que podem comprometer a sua saúde.

Além disso, somos favoráveis a adoção de ações direcionadas não somente para a

promoção da saúde mental, mas também para a da saúde física, considerando as

especificidades de cada profissão. Dessa forma, apresentamos o Substitutivo nº 2,

que  propõe  ações  voltadas  à  saúde  ocupacional  do  Policial  Militar,  do  Bombeiro
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Militar,  do  Policial  Civil,  do  Agente  de  Segurança  Penitenciário  e  do  Agente  de

Segurança Socioeducativo.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.133/2011, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado a seguir. Com a aprovação do

Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Dispõe  sobre  as  ações  voltadas  à  saúde  ocupacional  do  Policial  Militar,  do

Bombeiro Militar, do Policial Civil, do Agente de Segurança Penitenciário e do Agente

de Segurança Socioeducativo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - As ações do Estado voltadas para a saúde ocupacional do Policial Militar,

do  Bombeiro Militar,  do Policial  Civil,  do Agente  de  Segurança Penitenciário  e  do

Agente  de  Segurança Socioeducativo  com vistas  a promover  a melhoria de  suas

condições de saúde e a reduzir sua morbidade e mortalidade obedecerão ao disposto

nesta lei.

Art. 2º - São objetivos das ações do Estado no campo da saúde ocupacional do

Policial  Militar,  do  Bombeiro  Militar,  do  Policial  Civil,  do  Agente  de  Segurança

Penitenciário e do Agente de Segurança Socioeducativo:

I - promover o bem-estar biopsicossocial dos servidores a que se refere o art. 1º;

II - promover o acesso às medidas de prevenção de agravos e de promoção da

saúde dos servidores a que se refere o art. 1º;

III - viabilizar a assistência integral à saúde dos servidores a que se refere o art. 1º.

Art. 3º - Para a consecução dos objetivos de que trata esta lei, o Estado promoverá

as seguintes ações:

I - desenvolver medidas para a promoção da saúde física e mental dos servidores a

que se refere esta lei e para a prevenção da dependência química, do tabagismo, da

obesidade, dos distúrbios do sono, e dos quadros de depressão e de estresse pós-

traumático;

II - promover campanhas periódicas para a prevenção de acidentes do trabalho e
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de doenças ocupacionais;

III  -  incentivar os servidores a que se refere esta lei  a praticar atividade física e

ginástica laboral;

IV - assegurar a realização dos exames de saúde periódicos dos servidores a que

se refere esta lei ;

V - viabilizar a implementação da assistência integral à saúde dos servidores que

necessitem de tratamento e reabilitação;

VI - fomentar a realização de pesquisas e levantamentos de dados que contribuam

para  a  análise  das  condições  de  trabalho  e  das  atividades  executadas  pelos

servidores a que se refere esta lei para orientar a implementação da política;

VII  -  estimular  a criação e  a  atualização contínua de banco de dados de base

epidemiológica que informe sobre a morbidade e a mortalidade dos servidores a que

se refere esta lei ;

VIII  -  monitorar  as  ações e  serviços  inseridos  na política a fim de avaliar  seus

impactos e fazer as adequações necessárias;

IX - promover a capacitação dos profissionais de saúde para o atendimento dos

servidores  a  que  se  refere  esta  lei,  considerando  as  especificidades  de  suas

atribuições;

X - promover a articulação intersetorial necessária à implantação das ações;

XI - estimular e apoiar o controle social sobre a implementação das ações relativas

à saúde ocupacional por meio da participação de sindicatos e de outras entidades

representativas dos servidores a que se refere esta lei.

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

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Pompílio Canavez, Presidente e relator - Doutor Wilson Batista - Tenente Lúcio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.322/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o projeto de lei em epígrafe, resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.020/2009, institui  o Selo de Qualidade

Nutricional e Segurança Alimentar no Estado de Minas Gerais.
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Devido à semelhança de conteúdo, o Projeto de Lei nº 1.490/2011, de autoria do

Deputado  Fred Costa,  foi  anexado  à  proposição  em  estudo,  em  cumprimento  ao

disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº  1,  que  apresentou,  vem,  agora,  a  proposição  a  esta  Comissão  para  receber

parecer quanto ao mérito, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  epígrafe  visa  a  instituir  o  Selo  de  Qualidade  Nutricional  e

Segurança  Alimentar  no  Estado,  a  ser  concedido  anualmente  a  restaurantes,

lanchonetes, bares, cantinas e estabelecimentos congêneres. Estabelece, ainda, que

os locais selecionados deverão ter à disposição um manual de boas práticas, a ser

elaborado por profissional da área de nutrição, e que compete ao Poder Executivo

designar o órgão a que caberá a administração e aplicação das medidas necessárias

à consecução dos objetivos estipulados no projeto.

As  doenças  transmitidas  por  alimentos  são  uma  das  principais  causas  de

morbidade  nos  países  da  América  Latina  e  do  Caribe,  segundo  estudo  da

Organização Pan-Americana de Saúde realizado em 2001. O perfil epidemiológico de

tais enfermidades tem sido alterado por fatores como o desenvolvimento econômico e

a globalização do mercado mundial,  com as consequentes mudanças nos hábitos

alimentares das populações e a crescente demanda por produtos industrializados e

consumidos em estabelecimentos comerciais, expondo a população a vários tipos de

agentes contaminantes. Para reduzir os riscos, novas medidas de saneamento têm

sido introduzidas.

O termo “segurança alimentar”  começou a ser  utilizado após o fim da Primeira

Guerra Mundial,  numa época em que se acreditava que a alimentação seria uma

forma  de  dominação  de  um  país  sobre  o  outro,  fortalecendo  a  ideia  de  que  a

soberania  de  um  Estado  dependia  da  sua  capacidade  de  autossuprimento  de

alimentos. A partir  da década de 1970, percebeu-se que, mais do que a oferta, a

capacidade  de  acesso  aos  alimentos  também  era  uma  questão  crucial  para  a
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segurança alimentar.

Posteriormente, o conceito de segurança alimentar foi ampliado, incorporando, além

do acesso universal aos alimentos, o aspecto nutricional e, consequentemente, as

questões  relativas  à  sua  composição,  à  sua  qualidade  e  ao  seu  aproveitamento

biológico. Atualmente, a Segurança Alimentar e Nutricional - SAN - leva em conta três

aspectos  fundamentais:  qualidade,  quantidade  e  regularidade  no  acesso  aos

alimentos. O projeto de lei em análise diz respeito ao primeiro desses aspectos, pois

tem por objetivo estimular a oferta de alimentos de qualidade.

Segundo a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação - FAO -,

alimento  seguro  é  aquele  não  contaminado  biológica  ou  quimicamente.  A  FAO

também define  a  qualidade do alimento  em relação a  seus aspectos nutricionais,

biológicos, sanitários e tecnológicos.

Para que a qualidade de um alimento seja considerada satisfatória, ele não pode

correr  nenhum  risco  de  contaminação,  problemas  de  apodrecimento,  ou  outros

decorrentes  de  prazos  de  validade  vencidos.  Evidentemente,  a  qualidade  dos

alimentos diz respeito também à possibilidade de consumi-los de forma adequada, o

que significa criar  condições para que sejam ingeridos em ambientes limpos e de

acordo com as boas práticas de higiene.

No exercício da legitimidade que lhe foi conferida pelo art.  8º da Lei Federal nº

9.782, de 26/1/99,  que define o Sistema Nacional  de Vigilância Sanitária  e cria a

Agência  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  -  Anvisa  -,  incumbe  a  esse  órgão

regulamentar, controlar e fiscalizar produtos e serviços que envolvam risco à saúde

pública, aí incluídos alimentos e bebidas, águas envasadas, insumos, embalagens,

aditivos alimentares, limites de contaminantes orgânicos e resíduos de agrotóxicos.

Dessa forma, a Anvisa tem competência para estabelecer normas e regulamentos

que  disciplinem  as  condições  de  higiene  nos  estabelecimentos  fornecedores  de

alimentos em geral, podendo, inclusive, interditar o seu funcionamento em caso de

violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde.

Para  exemplificar  o  poder  regulamentar  da  Anvisa,  podemos  citar  as  seguintes

normas: Resolução da Diretoria Colegiada nº 275, de 21/10/2002, que dispõe sobre o

regulamento  técnico  de  procedimentos  operacionais  padronizados  aplicados  aos
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estabelecimentos produtores/industrializadores  de alimentos e  a  lista de  itens das

boas práticas de fabricação - BPF - a serem verificados nesses locais; e Resolução

da Diretoria Colegiada nº 216, de 15/9/2004, que estabelece os procedimentos que

devem  ser  adotados  nos  serviços  de  alimentação  -  como  bares,  lanchonetes,

restaurantes, bufês e estabelecimentos congêneres -, a fim de garantir as condições

higiênico-sanitárias do alimento preparado, entre outras.

Essas  normas  federais  podem  ser  complementadas  pelos  órgãos  de  vigilância

sanitária  estaduais,  distrital  e  municipais,  visando abranger  requisitos inerentes às

realidades locais.

Embora esses regulamentos descrevam em detalhes a implementação das BPF,

muitos  estabelecimentos  do  ramo  alimentício  ainda  não  se  adequaram  a  essas

normas,  em  razão da  falta  de  conhecimento  da  legislação vigente  por  parte  dos

empresários, das dificuldades financeiras enfrentadas por eles e da carência de mão

de obra capacitada no setor. Além disso, a fiscalização e o controle por parte dos

respectivos  órgãos  de  vigilância  sanitária  nem  sempre  é  viável,  uma  vez  que  a

quantidade de técnicos é muitas vezes insuficiente para suprir a demanda local.

A Segurança Alimentar e Nutricional é objeto de políticas públicas da agenda das

três esferas de governo. O Decreto nº 7.272, editado em 25/8/2010, institui a Política

Nacional de Segurança Alimentar, prevista na Lei nº 11.346, de 15/9/2006, também

chamada  de  Lei  Orgânica  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional.  Além  disso,

estabelece  os  parâmetros  para  a  elaboração  do  Plano  Nacional  de  Segurança

Alimentar.  Esse dispositivo legal  visa a promover  a intersetorialidade das ações e

programas  públicos  e  da  participação  social,  sendo  coordenadas  pelo  Conselho

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - Consea.

Por  sua  vez,  o  Conselho  de  Segurança  Alimentar  e  Nutricional  Sustentável  de

Minas Gerais -  Consea-MG -,  também atua no fortalecimento das ações de SAN.

Criado  em  1999,  o  Consea-MG  busca  promover  a  articulação  entre  órgãos

governamentais  e  organizações  da  sociedade  civil  envolvidos  nas  ações  de

promoção da alimentação saudável.

Entendemos que a proposição em epígrafe logra mérito por se somar aos esforços

de controle sanitário por parte da Anvisa e demais órgãos de fiscalização sanitária e,
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também, por  incentivar  o ajustamento  dos estabelecimentos da  área alimentar  às

normas estabelecidas por esses órgãos.

Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça propôs, com a apresentação

do Substitutivo nº 1, a instituição do referido selo no âmbito da Política Estadual de

Segurança  Alimentar  e  Nutricional,  por  meio  da  alteração  da  Lei  nº  15.982,  de

19/1/2006, cabendo ao Poder Executivo definir o órgão estatal competente para a sua

concessão. Além disso, essa Comissão alertou para o fato de que a exemplificação

das entidades que estarão aptas a receber o selo no texto da lei, tal como colocado

no art. 1º da proposição em comento, não condiz com a técnica legislativa.

Estamos  de  acordo  com  todas  as  modificações  propostas  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça, que incorporou ao seu Substitutivo nº 1 as alterações feitas

por  esta  Comissão  na  legislatura  anterior,  quando  tramitou  o  Projeto  de  Lei  nº

4.020/2009, que deu origem à proposição em tela.

Naquela  oportunidade,  com  vistas  a  ressaltar  a  natureza  premiadora  do  selo,

julgamos  conveniente  suprimir  o  termo  “certificará”,  pois  entendemos  que  a

fiscalização e a concessão do selo são processos distintos, que não se confundem,

prestando-se o selo a destacar as boas práticas de higiene e nutrição nos referidos

locais. Embora a qualidade em saúde seja objeto de sua ação, o controle sanitário

não pode ser confundido com certificação de produtos e prestadores de serviços, sob

pena de sua subsunção à lógica de mercado.

Entendemos, ainda, que a periodicidade da concessão do selo deverá ser matéria

de regulamentação, pois o período de um ano poderá ser exíguo para a outorga do

selo. Por esta razão, havíamos sugerido a supressão da palavra “anualmente” do

texto da proposição.

No que diz respeito ao Projeto de Lei  nº 1.490/2011,  anexado à proposição em

estudo, acreditamos que a análise ora realizada também se aplica a ele em todos os

aspectos, uma vez que seu conteúdo é idêntico ao do Substitutivo nº 1, apresentado

pela Comissão de Constituição e Justiça.

Por  fim,  diante  da  necessidade  de  mecanismos  de  controle  que  garantam  a

segurança e a qualidade dos alimentos, entendemos que a proposição em análise é

oportuna.  Primeiro,  porque  auxiliará  os  consumidores  a  identificar  os
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estabelecimentos  quanto  à  conformidade  com  os  requisitos  de  boas  práticas  de

higiene e manipulação dos alimentos,  facilitando a sua escolha.  Segundo,  porque

esses  locais  serão  estimulados  a  se  adequarem  aos  parâmetros  de  qualidade

previstos na legislação em vigor, melhorando a qualidade da prestação dos serviços.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.322/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Pompílio Canavez, Presidente e relator - Doutor Wilson Batista - Tenente Lúcio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.631/2011

Comissão de Cultura

Relatório

O projeto de lei em análise, de autoria do Deputado Arlen Santiago, altera a Lei nº

15.975,  de  12/1/2006,  que  cria  o  Fundo  Estadual  de  Cultura,  e  dá  outras

providências.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que, em seu

exame preliminar, concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, e à Comissão de Fiscalização Financeira

e Orçamentária.

A requerimento do Deputado Duarte Bechir, aprovado em Plenário em 5/10/2011, foi

a proposição em análise distribuída também à Comissão de Cultura.

Em requerimento aprovado em 25/4/2012, esta Comissão de Cultura solicitou fosse

o projeto baixado em diligência à Secretaria de Estado de Cultura, que se manifestou

por meio de nota técnica.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2°, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei n° 3.626/2012, de autoria do Governador do Estado, e o

Projeto de Lei nº 3.660/2012, de autoria do Deputado Luiz Henrique.

Cabe-nos agora emitir o parecer de mérito, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, XVII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O projeto sob comento tem por finalidade promover alterações no Fundo Estadual

de Cultura - FEC -, dentre as quais se destaca a inclusão de projetos de pessoas

físicas como possíveis beneficiários do Fundo. Além disso, pretende revogar a Lei

Estadual de Incentivo à Cultura - Leic -, Lei nº 17.615, de 4/7/2008, e introduzir um de

seus mecanismos, a saber,  o desconto para contribuintes  com crédito inscrito  em

dívida ativa que apoiem projetos culturais, na lei do FEC.

Entendemos a preocupação de que está imbuída a proposição em tela no que se

refere à importância de fortalecer os fundos de cultura, em sintonia com os princípios

do  Sistema  Nacional  de  Cultura,  criado  pela  recém-promulgada  Emenda  à

Constituição nº 71, de 2012.

No entanto, a despeito disso, não consideramos adequado fundir dois sistemas de

financiamento que se destinam a finalidades bem diversas. A Leic busca incentivar o

patrocinador privado a investir em cultura, ampliando a base de financiamento para

projetos que tenham potencial de mercado. O FEC, por sua vez, tem por objetivo

incentivar projetos que, por suas características de relevância, interesse público ou

inovação, mereçam o aporte direto de recursos públicos, seja com taxas abaixo dos

empréstimos de mercado - caso da modalidade reembolsável -, seja sem nenhum

reembolso dos valores recebidos pelo proponente. Portanto, não somos favoráveis ao

projeto na forma originalmente apresentada.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, incorporando

parte das inovações propostas pelo projeto original - como a inclusão de pessoas

físicas como proponentes ao FEC e o desconto para patrocinadores com créditos em

dívida ativa que destinem recursos diretamente ao citado Fundo.

Consultada acerca da pertinência das mudanças propostas, a Secretaria de Estado

de  Cultura  manifestou-se  contrária  a  qualquer  alteração  no  sistema  estadual  de

incentivo  e  fomento  à  cultura  que  não  seja  acompanhada  por  uma  detalhada

avaliação dos possíveis impactos futuros das alterações pretendidas.

Diante desse posicionamento, que se coaduna com a práxis dessa Comissão em

temas  de  grande  complexidade,  e  do  fato  de  que  o  FEC  foi  objeto  de  recente

atualização por meio da Lei nº 19.088, de 22/7/2010, quando esta Comissão teve a

oportunidade  de  discutir  extensamente  a  matéria,  não  nos  parecem  oportunas
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também as alterações propostas pelo Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão

de Constituição e Justiça, razão pela qual não o acolhemos.

O Projeto de Lei nº 3.626/2012, de autoria do Governador do Estado e anexado ao

projeto em epígrafe, visa promover modificações na Lei nº 17.615, de 4/7/2008, que

dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal com o objetivo de estimular a realização

de projetos culturais no Estado. De acordo com a exposição de motivos, trata-se de

“incrementar os mecanismos da concessão de incentivos fiscais aos contribuintes do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -

que apoiarem financeiramente projetos culturais”.

A  principal  modificação  incide  sobre  a  contrapartida  exigida  das  empresas

patrocinadoras  prevista  na  Leic,  que atualmente  é  de  20% do  valor  do  total  dos

recursos  destinados  ao  projeto  pelo  incentivador.  Outra  inovação  pretendida  pelo

projeto,  por  meio  de  nova  redação  para  o  art.  5º,  que  se  refere  aos  patrocínios

realizados com créditos inscritos em dívida ativa, já foi efetivamente promovida com a

entrada em vigor da Lei nº 20.540, de 14/12/2012, que, entre outras determinações,

altera a Lei de Incentivo à Cultura. Nesse aspecto, podemos antecipar, portanto, que

a proposição em exame perdeu o objeto.

A Secretaria de Estado de Cultura promoveu, desde fins de 2009, vários encontros

com os setores culturais para discutir e colher sugestões para o aperfeiçoamento da

legislação de incentivo à cultura no Estado, sobretudo da Leic. Uma das sugestões

que  geraram  maior  polêmica  foi  justamente  a  de  isentar  os  patrocinadores  da

contrapartida prevista na lei.

Alguns empreendedores culturais  e  empresas  patrocinadoras eram favoráveis  à

manutenção dos requisitos da lei vigente. Outros, em particular do interior do Estado,

entendiam que empresas menores se intimidavam com o valor da contrapartida, o

que dificultava a interiorização dos projetos culturais.

De acordo com a Secretaria de Estado de Cultura, ainda é pequeno o número de

empresas  patrocinadoras  em  Minas  Gerais,  em  particular  as  de  menor  porte.

Constata-se, entretanto, de acordo com aquele órgão, que a crise econômica tem

levado à retração dos investimentos em cultura, até mesmo por parte de empresas
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maiores tradicionalmente apoiadoras de projetos da área.

Entendemos que a manutenção da contrapartida da empresa, ainda que de forma

reduzida,  constitui  o  patrocínio  privado  que  a  legislação  pretende  estimular,

contribuindo  para  gerar  maior  comprometimento  por  parte  dos  incentivadores  em

relação aos projetos culturais apoiados.

Para ampliar a participação dos interessados e da sociedade em geral no debate

acerca das modificações propostas na Leic, esta Comissão realizou, em 20/3/2013,

audiência pública para debater o tema e colher sugestões para o aperfeiçoamento da

matéria.

Com expressiva  participação  do  movimento  cultural  mineiro  e  de  lideranças  da

área, a audiência pública apontou os seguintes desafios para as políticas de fomento

e incentivo à cultura no Estado.

Em primeiro lugar, os participantes, tanto favoráveis quanto contrários à redução

dos  percentuais  relativos  à  contrapartida,  afirmaram  que  o  modelo  atual  de

financiamento à cultura, no qual a maior parte dos recursos aplicados na área são

oriundos de renúncia fiscal, deve ser reavaliado. As leis de incentivo à cultura têm um

importante papel no estímulo às atividades culturais, mas o que garante solidez e

continuidade ao sistema de fomento às áreas artístico-culturais é o fundo de cultura.

Os  fundos  de  cultura  contam  sobretudo  com  recursos  dos  orçamentos

governamentais - ainda que possam também receber doações de particulares - e sua

gestão  é  feita  por  meio  de  editais  públicos,  ainda  que  beneficiem  projetos  de

empreendedores privados. Por isso, esse aporte direto de recursos públicos para a

cultura também deve ser ampliado, na visão dos participantes da audiência, como um

contraponto  aos  recursos de  renúncia  fiscal,  cuja aplicação é  definida,  em  última

instância, pela empresa patrocinadora. Essa reivindicação por aumento de recursos

para a cultura é defendida e compartilhada pela Comissão de Cultura. Lembramos

que o Orçamento do Estado é de iniciativa do Poder Executivo e qualquer alteração

parlamentar  durante  sua  tramitação  só  poderá  ocorrer  por  meio  de  anulação  de

despesa, conforme preceito do art. 166, § 2º, inc. II, da Constituição da República,

tornando temerária qualquer proposta de reestruturação orçamentária da área sem

ampla  discussão  e  conciliação  com  os  responsáveis  pela  execução  da  política
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cultural. Durante a tramitação da revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

- PPAG - e do Orçamento anual, esta Comissão de Cultura realiza audiência pública

para colher sugestões da sociedade civil para a área e essa é uma ocasião propícia

para  o  encaminhamento  de  tal  reivindicação.  Além  disso,  o  movimento  cultural

organizado,  com  o  apoio  deste  órgão  legislativo,  poderá  solicitar  diretamente  ao

Poder  Executivo  essa  e  outras  demandas  da  área  cultural  antes  mesmo  de  o

orçamento ser elaborado e encaminhado à Assembleia.

Outro desafio que se destaca na área cultural é a interiorização das políticas de

cultura. Interiorização essa, como foi bem lembrado pelos participantes da audiência

pública,  que  não  deve  ter  por  pressuposto  apenas  levar  artistas,  grupos  e  bens

culturais da capital para o interior, mas permitir que esses circulem por todo o Estado,

além de  propiciar  meios  para  que  também  ganhem visibilidade  nas  regiões  mais

centrais.  Sobre  isso  vale  lembrar  que o Plano  Nacional  de  Cultura  estabelece a

territorialidade  como elemento  estratégico  na  configuração  das  políticas  culturais.

Busca-se, dessa forma, equilibrar as assimetrias culturais causadas pela ocupação

do  território  brasileiro,  do  litoral  para  o  interior,  e  pelo  fenômeno  da  rápida

urbanização  que  caracterizou  a  segunda  metade  do  século  XX.  Tais  assimetrias

históricas permanecem interferindo nas condições de produção e fruição da cultura

pela  população  do  País.  Por  isso,  considera-se  prioritária  no  Plano  a

desconcentração  dos  investimentos  e  das  ações  para  regiões  economicamente

menos  desenvolvidas.  Em  Minas  Gerais  ainda  não  temos  o  Plano  Estadual  de

Cultura, ainda que ele esteja previsto na Constituição do Estado como instrumento

legal de planejamento para a área. Com a recente institucionalização do Conselho

Estadual de Política Cultural, esta Comissão aguarda que o referido órgão colegiado

promova  as  discussões  prévias  e  subsidie  o  Poder  Executivo  na  elaboração  do

projeto do plano estadual e o encaminhe a esta Casa Legislativa para que aqui se

possa  ampliar  ainda  mais  o  debate,  discutir  formas  de  incentivo  aos  Municípios

mineiros, propiciar mecanismos para incentivos adequados às peculiaridades de cada

uma  das  diferentes  áreas  artístico-culturais  e  regiões  do  Estado  e,  finalmente,

elaborar  uma lei  que  estabeleça  um  planejamento  de  longo  prazo  e  atenda  aos

anseios da sociedade mineira.
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No que  concerne  às  alterações propostas  na  Leic,  de  modo a  já  garantir  mais

investimentos privados para o interior do Estado, propomos percentuais ainda mais

reduzidos de contrapartida para projetos culturais que beneficiem o interior, conforme

consta no substitutivo que ao final apresentamos.

Outro ponto abordado durante a audiência pública por diversos empreendedores foi

a necessidade de maior controle sobre abusos eventualmente cometidos quando da

comprovação da contrapartida do patrocinador. Em uma relação de poder como a que

se estabelece entre o detentor do recurso e aquele que dele depende para realizar o

seu projeto,  e  que fragiliza  o empreendedor,  é necessário dispor  de mecanismos

eficientes de fiscalização e punição para patrocinadores que tentem fraudar a efetiva

contrapartida  das  empresas,  nos  termos  do  art.  16  da  vigente  Leic  e  de  outras

sanções legais cabíveis.

Os participantes apontaram, ainda, a relevância de as empresas patrocinadoras,

sobretudo as empresas públicas e de economia mista, definirem previamente seus

critérios de patrocínio e publicarem editais com regularidade. No caso das empresas

em  que  haja  participação  do  Estado  de  Minas  Gerais,  os  empreendedores

reivindicam que esses editais  também se apliquem aos patrocínios efetivados por

meio de legislação federal de incentivo à cultura.

Por último, cumpre ressaltar dois obstáculos ao aumento do número de empresas

patrocinadoras, sobretudo do interior do Estado. Em primeiro lugar, a Leic não abarca

as empresas definidas  como pequenas e microempresas -  de  acordo com o que

estabelece  a  Lei  Complementar  Federal  nº  123,  de  2006.  Assim,  apenas  podem

usufruir dos benefícios concedidos pela Leic as empresas baseadas no Estado que

tenham faturamento bruto anual acima de R$3.600.000,00. Esse é um montante de

recursos  considerável  que  exclui  do  perfil  de  patrocinadores  boa  parte  dos

empreendimentos  em pequenos Municípios,  que são a maioria em Minas Gerais.

Dados da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - que se referem

apenas às empresas industriais,  utilizam critérios definidores diferentes dos da Lei

Complementar nº 123, de 2006, mas chegam a perfis semelhantes e podem ajudar a

estabelecer um cenário da dinâmica econômica do interior de Minas Gerais - apontam

grande concentração de empresas na região central (denominada região sede) do
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Estado, conforme quadro apresentado a seguir.

DISTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS DE PORTES MÉDIO E GRANDE

EM MINAS GERAIS, POR UNIDADE REGIONAL DA FIEMG1

* - O quadro contendo a distribuição das empresas industriais de portes médio e

grande em Minas Gerais, por unidade regional da FIEMG, foi publicado em 4.4.2013.

Em segundo lugar, o regime de substituição tributária, ao qual estão submetidas

muitas  empresas  potencialmente  patrocinadoras  de  projetos  culturais,  dificulta  a

participação dessas empresas no sistema de incentivo à cultura estabelecido pela

Leic.  O  ICMS retido  pelas  empresas  que  atuam  como substitutas  tributárias,  por

exemplo, está excluído do âmbito de incidência do incentivo.

Em audiência pública da Comissão de Cultura realizada em 15/6/2011 para debater

o tema, foi solicitado ao governo do Estado que promovesse estudo de viabilidade

para que as empresas incluídas naquele regime tributário pudessem ser abrangidas

pela Leic,  solicitação que foi apoiada pelo Conselho Regional de Contabilidade de

Minas  Gerais,  que  enfatizou  a  importância  da  medida  para  que  mais  empresas

pudessem patrocinar projetos culturais no Estado.

De tudo o que foi exposto pode-se concluir que, ainda que não se resolvam todos

os desafios colocados para gestores das políticas públicas de cultura, a redução da

contrapartida proposta no projeto anexado, escalonada de acordo com o porte das

empresas e por período determinado, configura-se em proposta razoável, razão pela

qual  apresentamos  o  Substitutivo  nº  2,  a  seguir  redigido,  que  incorpora  esse

mecanismo de estímulo para que cada vez mais e diversificadas empresas possam

apoiar projetos culturais no Estado.

Entendemos que o prazo estipulado no Projeto de Lei nº 3.626/2012 para a vigência

dos novos patamares de contrapartida - dez anos - é demasiado longo, tendo em

vista o fato de a Leic ter já sido revista em 2008. Assim, sugerimos que as alterações

vigorem por seis anos, o que é um tempo razoável, sem ser excessivo, para que a

nova sistemática do incentivo produza os efeitos desejados. E para que a mudança

proposta seja reavaliada ainda no decurso do período mencionado, propomos que,

após  três  anos  de  vigência,  o  Poder  Executivo,  em  parceria  com  a  Assembleia

Legislativa,  os  Municípios  e o movimento cultural  de  Minas Gerais  promovam um
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amplo debate sobre o incentivo fiscal ao investimento privado em cultura no Estado.

Entendemos que esse prazo é suficiente para uma ampla análise do novo cenário

para o financiamento de projetos culturais por meio da participação das empresas

privadas, com vistas a que o novo mecanismo seja referendado ou, eventualmente,

revisto.

Propomos, ainda, integrar a proposta constante do Projeto de Lei nº 3.660/2012,

que acrescenta incisos ao art. 8º da Leic, para incluir a arquitetura e a gastronomia

entre as áreas culturais passíveis de serem beneficiadas. A Secretaria de Estado de

Cultura,  por  meio  da  Comissão  Técnica  de  Análise  de  Projetos  -  Ctap  -  já  vem

aprovando  diversos  projetos  relacionados  com  a  promoção  da  gastronomia  no

Estado.  Em  2010  foram  aprovados  projetos  dessa  natureza  oriundos  de  Araxá,

Tiradentes, Coronel Fabriciano e Belo Horizonte. Em 2011, também projetos desses

Municípios foram aprovados, alguns em reedição, além de projeto a ser realizado no

Serro. Assim, é possível perceber que a área de gastronomia já se encontra entre as

beneficiárias,  faltando apenas explicitar  o fato na lei  vigente.  Da mesma forma,  a

arquitetura, sobretudo por meio de projetos relativos ao patrimônio histórico-cultural,

já está abrigada nas hipóteses legalmente previstas.  Mas para dar  visibilidade às

áreas em questão, incluímos modificação no art. 8º da vigente Leic.

Somos, pois, em razão do exposto favoráveis à matéria em análise, na forma do

substitutivo a seguir redigido.

Conclusão

Em  razão  do  exposto,  somos  favoráveis  à  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº

1.631/2011, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e pela

rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Altera a Lei nº 17.615, de 4 de julho de 2008, que dispõe sobre a concessão de

incentivo  fiscal  com  o  objetivo  de  estimular  a  realização  de  projetos  culturais  no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso VI do art. 8º da Lei nº 17.615, de 4 de julho de 2008, passa a

vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 8º - (...)

VI - preservação e restauração do patrimônio material, inclusive o arquitetônico, o

paisagístico e o arqueológico, e do patrimônio imaterial, inclusive folclore, artesanato

e gastronomia;”.

Art. 2º - A Lei 17.615, de 2008, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 18-A:

“Art. 18-A - A partir do exercício de 2013 e até 31 de dezembro de 2019, o valor dos

recursos deduzidos na forma do art. 3º, bem como dos recursos repassados na forma

do inc. II do § 1º do art. 5º, a que se refere o art. 7º desta Lei será, no máximo, de:

I - 99% (noventa e nove por cento) do total de recursos destinados ao projeto pelo

incentivador para as empresas a que se refere o inciso I do § 1º do art. 3º desta lei;

II - 98% (noventa e oito por cento) do total de recursos destinados ao projeto pelo

incentivador para as empresas a que se refere o inciso II do § 1º do art. 3º desta lei;

III - 95% (noventa e cinco por cento) do total de recursos destinados ao projeto pelo

incentivador para as empresas a que se refere o inciso III do § 1º do art. 3º desta lei.

§ 1º - O incentivador deverá integralizar o restante dos recursos a que se referem

os incisos I a III do “caput” a título de contrapartida, nos termos de regulamento.

§ 2º - A contrapartida a que se refere o § 1º será reduzida à metade, no caso de

projetos de empreendedores domiciliados no interior do Estado e que beneficiem o

público e os profissionais da área de cultura do interior.”.

Art.  3º  -  A alteração promovida pelo art.  2º desta lei  não se aplica aos projetos

culturais  cuja  declaração  de  incentivo,  nos  termos  de  regulamento,  tenha  sido

protocolizada na Secretaria de Estado de Fazenda até o dia anterior ao dublicação

desta lei.

Art.  4°  -  O  Poder  Executivo,  em  articulação  com  a  Assembleia  Legislativa,  os

Municípios e a sociedade civil,  avaliará o resultado das alterações promovidas por

esta lei ao final do terceiro ano de sua vigência.

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

Sala das Comissões, 27 de março de 2013.

Elismar Prado, Presidente e relator - Luiz Henrique - Luzia Ferreira.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.819/2011

Comissão de Saúde
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Relatório

De autoria do Deputado Fábio Cherem, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a

obrigatoriedade de exposição em todas as unidades de saúde de cartaz informativo

sobre a distribuição gratuita de medicamentos e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 21/5/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde, para receber parecer.

A Comissão de Constituição e Justiça 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, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em exame pretende tornar obrigatória a afixação de cartaz informativo

nas unidades básicas de saúde existentes no Estado, em locais visíveis ao público

em geral, sobre a distribuição gratuita de medicamentos. Segundo o autor do projeto,

“não  só  é  importante  a  implantação  de  programas  de  distribuição  gratuita  de

medicamentos,  mas também é de crucial  importância que a população saiba dos

benefícios do programa que prevê a distribuição gratuita de remédios(...)”.

Em sua análise preliminar,  a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que

tanto a União quanto os Estados estão habilitados a legislar sobre a proteção e a

defesa da saúde e que, embora não haja óbices legais à tramitação da proposição,

ela  desce  a  pormenores  que  não  são  próprios  à  matéria  de  lei.  Entretanto,  a

Comissão julgou que a medida contida no projeto é uma importante ferramenta para a

realização dos objetivos do Sistema Único de Saúde - SUS -, além de estar em plena

consonância com os princípios norteadores da atividade pública, especialmente com

aqueles que dizem respeito à transparência e à publicidade. Assim, a fim de adequar

o texto da proposição à técnica legislativa, apresentou o Substitutivo nº 1, com o qual

concordamos.

A assistência farmacêutica, a qual reúne um conjunto de práticas voltadas à saúde

individual e coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial, está incluída no

campo de atuação do Sistema Único de Saúde, conforme o artigo 6º, inciso I, alínea

"d", da Lei Federal nº 8.080, de 19/9/90, e representa um componente fundamental à



325
____________________________________________________________________________

integralidade da assistência à saúde.

Apesar  disso, segundo dados do Instituto Brasileiro  de Geografia  e Estatística -

IBGE -, os gastos com saúde aparecem em quarto lugar entre as despesas familiares

do  brasileiro,  ficando  atrás  apenas  dos  gastos  com  habitação,  alimentação  e

transporte.  A  maior  parcela  desses  gastos  é  representada  pela  compra  de

medicamentos, item que chega a comprometer 90% dos dispêndios em saúde das

camadas mais pobres da população.

A  assistência  farmacêutica  consiste  em  um  conjunto  de  ações  que  visam  à

promoção, à proteção e à recuperação da saúde por meio da garantia do acesso aos

medicamentos e do seu uso racional.

Tais ações resumem-se em promover a pesquisa, o desenvolvimento e a produção

de  medicamentos  e  insumos,  bem  como  sua  seleção,  programação,  aquisição,

distribuição e avaliação de sua utilização quanto à obtenção de resultados.

A assistência farmacêutica está estruturada em três componentes -  componente

básico, componente especializado e componente estratégico - e os medicamentos de

cada um desses componentes são gratuitamente distribuídos no SUS.

O  componente  básico  da  assistência  farmacêutica  financia  os  medicamentos  e

insumos destinados ao atendimento dos agravos prevalentes e prioritários da atenção

primária, incluindo medicamentos fitoterápicos e homeopáticos.

O componente especializado da assistência farmacêutica contempla medicamentos

indicados,  na  maioria  das  vezes,  para  o  tratamento  de  doenças  crônicas,  cuja

assistência,  em regra,  insere-se na média e alta complexidade. Esse componente

veio aprimorar e substituir  o antigo componente de medicamentos de dispensação

excepcional e visa garantir a integralidade do tratamento medicamentoso, em nível

ambulatorial.

O  compontente  estratégico  da  assistência  farmacêutica  é  composto  de

medicamentos utilizados para o tratamento de um grupo de agravos específicos que

possuem perfil endêmico e impacto socioeconômico, contemplados em programas do

Ministério da Saúde.

Em linhas  gerais,  a  aquisição  e  distribuição  dos  medicamentos  do  componente

básico da assistência farmacêutica é de responsabilidade de Estados e Municípios.
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As responsabilidades pela aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação dos

medicamentos do componente especializado dependem do grupo ao qual pertence o

medicamento,  mas  o  fornecimento  deve  obedecer  aos  critérios  de  diagnóstico,

indicação de tratamento, inclusão e exclusão de pacientes, esquemas terapêuticos,

monitoramento,  acompanhamento  e  demais  parâmetros  contidos  nos  protocolos

clínicos e diretrizes terapêuticas estabelecidos pelo Ministério da Saúde - MS -, de

abrangência nacional. No que se refere ao compontente estratégico da assistência

farmacêutica,  compete  ao  MS  a  elaboração  dos  protocolos  de  tratamento,  o

planejamento, a aquisição centralizada e a distribuição dos medicamentos, produtos e

insumos, para os demais níveis de atenção, sendo responsabilidade das Secretarias

Estaduais de Saúde o armazenamento dos produtos e a distribuição às regionais ou

aos  Municípios.  Como  há  procedimentos  diferentes  para  a  aquisição  de

medicamentos, em função do componente no qual eles se inserem, é fundamental

que os profissionais de saúde orientem corretamente o usuário do SUS para que ele

consiga obter o medicamento necessário.

Cumpre  informar,  ainda,  que,  por  meio  da  Relação  Nacional  de  Medicamentos

Essenciais - Rename -, o Ministério da Saúde descreve os medicamentos e insumos

disponibilizados nos três componentes, mas a Comissão Intergestores Bipartite - CIB

-, instância responsável pela pactuação do Elenco de Referência Estadual de acordo

com as necessidades locais/regionais, pode acrescentar medicamentos à Rename, o

que também deve ser divulgado para a população.

Por  esses motivos,  consideramos a proposta em análise oportuna, tanto para a

divulgação dos medicamentos atualmente distribuídos pelo SUS no Estado de Minas

Gerais,  quanto  para  um  melhor  esclarecimento  aos  usuários  com  relação  aos

procedimentos a serem seguidos em cada caso.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.819/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Carlos Mosconi, Presidente - Arlen Santiago, relator - Doutor Wilson Batista.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.263/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado João Vítor Xavier, o projeto de lei em tela dispõe sobre a

Política de Orientação e Humanização nos Hospitais das Redes Pública e Privada e

dá outras providências.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde e

foi  analisada  preliminarmente  pela  primeira,  que  concluiu  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

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

A proposição em análise visa a instituir política de orientação e humanização nos

hospitais das redes pública e privada do Estado. Para tanto, prevê como objetivos

dessa política a prestação de orientação aos familiares dos pacientes hospitalizados,

a disponibilização de um local nas referidas instituições e a execução de atividades

pertinentes.

A Política Nacional de Humanização - PNH -, também conhecida como Humaniza

SUS,  foi  lançada  pelo  Ministério  da  Saúde  em  2003  com  o  objetivo  de  propor

inovações  no  atendimento  em  saúde,  para  que  se  levem  em  consideração  as

necessidades  emocionais  dos pacientes  que enfrentam situações de sofrimento  e

perdas. A política foi implementada devido a queixas comuns de usuários de serviços

de  saúde,  que  relatam  problemas  como  filas,  insensibilidade  dos  profissionais,

tratamentos desrespeitosos, isolamento dos pacientes nos procedimentos, consultas

e internações. Por sua vez, os trabalhadores da área da saúde também encontram

dificuldades devido a práticas de gestão autoritária e a deficiências nas condições de

trabalho,  que  incluem  degradação  dos  ambientes  e  das  relações  entre  os

profissionais.

Com a PNH, foram propostas inovações no trabalho coletivo para que o Sistema

Único de Saúde - SUS - seja mais acolhedor, mais ágil e mais resolutivo; qualificação
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da ambiência, melhorando as condições de trabalho dos profissionais de saúde e do

atendimento;  mudança  nos  modelos  de  atenção  e  gestão,  para  priorizar  a

necessidade  dos  usuários,  com  estabelecimento  de  vínculos  solidários  e  de

participação coletiva no processo de gestão, entre outras.

Os resultados finalísticos que a PNH pretende alcançar são: redução das filas e do

tempo de espera,  com ampliação do acesso aos serviços de saúde;  atendimento

acolhedor  e  resolutivo,  baseado  em critérios  de  risco;  implantação de modelo  de

atenção  com  responsabilização  e  vínculo;  garantia  dos  direitos  dos  usuários;

valorização do trabalho na saúde e gestão participativa nos serviços.

Diante do mérito da iniciativa do projeto em análise, a proposta só pode ser bem

recebida e avaliada por esta Comissão. Concordamos com a alteração proposta pela

Comissão de Constituição e Justiça, que, em sua análise preliminar,  apresentou o

Substitutivo nº 1 à proposição em comento, por entender ser mais adequado inserir

as medidas propostas na Lei nº 16.279, de 20/7/2006, que dispõe sobre os direitos

dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado.

Assim, consideramos que os objetivos da política proposta corroboram as diretrizes

traçadas na PNH. O acolhimento,  como uma das diretrizes  do  Humaniza  SUS,  é

realizado por meio de escuta qualificada oferecida pelos trabalhadores de saúde de

acordo  com  as  necessidades  do  usuário,  o  que  garante  seu  acesso  oportuno  a

tecnologias adequadas. Por sua vez, a ambiência - outra diretriz da PNH - visa a criar

espaços  saudáveis,  acolhedores  e  confortáveis,  que  respeitem  a  privacidade,

propiciem mudanças no processo de trabalho e sejam locais de encontro entre as

pessoas.

Enfim,  julgamos  que  as  medidas  ora  apresentadas  são  indispensáveis  para

qualificar  as  ações  e  os  serviços  públicos  de  saúde  e,  por  essa  razão,  somos

favoráveis à sua aprovação por esta Casa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.263/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.
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Carlos Mosconi, Presidente - Arlen Santiago, relator - Doutor Wilson Batista.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.832/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o projeto de lei  em tela torna obrigatória  a

informação  ao  paciente  sobre  todos  os  dados  de  procedência  das  próteses

implantadas nos pacientes e dá outras providências.

A proposição foi distribuída para as Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde

e de Fiscalização Financeira e Orçamentária e foi  analisada preliminarmente pela

primeira, que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria

na forma 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 os médicos cirurgiões que atuam no Estado

a informar todos os dados de procedência das próteses de silicone implantadas nos

pacientes,  incluindo  fabricante  e  numeração  do  lote.  Além  disso,  estabelece  que

hospitais,  clínicas e  estabelecimentos  congêneres deverão afixar  placas alertando

sobre a obrigatoriedade de tal informação e impõe sanções aos infratores em caso de

descumprimento da norma.

Na justificação do projeto, a autora argumenta que todos aqueles que adquirem

produto ou serviço têm o direito à informação acerca do que estão adquirindo, de

acordo  com o  princípio  da  transparência,  preconizado pelo  Código  de Defesa do

Consumidor.  A autora  cita,  ainda,  o  fato  ocorrido  recentemente  com  as  próteses

mamárias  da  marca  francesa  PIP,  cujas  vendas  foram  suspensas  mundialmente

devido a problemas de fabricação.

Em  dezembro  de  2011,  autoridades  francesas  divulgaram  que  as  próteses

mamárias  de silicone da marca PIP apresentavam um índice de rompimento sete

vezes maior que de marcas similares, devido à utilização de gel de má qualidade,

inferior  ao  silicone  padrão  utilizado  pela  indústria  farmacêutica.  Segundo  as
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informações,  a  marca  estaria  utilizando  silicone  industrial,  que  pode  causar

inflamação nos tecidos corporais e vários tipos de câncer em pacientes no caso de

rompimento  das  próteses.  Diante  desses  fatos,  o  governo francês  recomendou a

retirada preventiva das próteses PIP de todas as pacientes que já tinham implantado

o produto.

Em virtude das recomendações da comunidade médica europeia, o Ministério da

Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - cancelaram o registro

das próteses PIP no Brasil  a  partir  de 30/12/2011 e determinaram o recolhimento

daquelas  unidades  que  ainda  estavam  em  posse  do  importador  no  Brasil.

Posteriormente, a Anvisa proibiu, em 11/1/2012, a importação e a venda de implantes

mamários de silicone da marca holandesa Rofil, por também ser fabricada com gel

industrial.  De acordo com a  Anvisa,  no  Brasil,  12,5  mil  mulheres  têm prótese de

silicone da marca PIP e 7 mil são portadoras de implantes da marca Rofil.

Em  18/1/2012,  o  Ministério  da  Saúde  e  a  Anvisa  divulgaram  nota  à  sociedade

reconhecendo como reparador  o  tratamento  cirúrgico de  pacientes  em que forem

diagnosticadas alterações clínicas ou ruptura da prótese. Na condição de reparadora,

a cirurgia deverá ser custeada pelos planos de saúde, bem como a substituição da

prótese. Para aquelas pacientes que não possuem plano de saúde, a cirurgia será

realizada pelo Sistema Único de Saúde - SUS.

Inicialmente, é necessário que as mulheres procurem o médico responsável pela

colocação do implante para que uma avaliação seja feita. Somente com a avaliação

do médico indicando a necessidade de substituição da prótese é que elas deverão

procurar seus planos de saúde. Em caso de negativa de cobertura, a paciente deve

registrar  uma reclamação na Agência  Nacional  de Saúde Suplementar  -  ANS  - e

procurar os órgãos de defesa do consumidor.

Em caráter  excepcional,  os  pacientes que estiverem distantes  do médico ou do

estabelecimento que realizaram o implante poderão procurar um dos 371 serviços de

saúde listados  pelo  Ministério  da  Saúde que oferecem cirurgia  de  média  ou  alta

complexidade ou, ainda, qualquer unidade de saúde ou Centro de Especialidades do

SUS  mais  próximo  para  a  avaliação  do  implante  e  das  condições  de  saúde  do

paciente e o devido encaminhamento à unidade que realizou o procedimento cirúrgico
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inicial.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça propôs, por meio

do Substitutivo nº 1, a inclusão da obrigação prevista no projeto em comento na Lei nº

16.279, de 20/7/2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos

serviços públicos de saúde no Estado, em atendimento ao princípio da consolidação

das leis.

O inciso VI art. 2º da referida lei estabelece que é direito dos usuários dos serviços

de saúde do Estado receber informações claras, objetivas e compreensíveis sobre

diversos aspectos relativos a seu tratamento.  É  nesse inciso que a Comissão de

Constituição e Justiça sugere inserir dispositivo com o comando da proposição em

análise.  A Comissão  sugere,  ainda,  que  este  comando  seja  ampliado,  tornando

obrigatório o fornecimento de informações pelos médicos sobre próteses e órteses ou

qualquer  outro  material  implantado  ou  a  ser  implantado  nos  pacientes  -  e  não

somente o silicone, conforme especifica o projeto original. Concordamos, assim, com

a alteração proposta por aquela Comissão.

Como no texto do substitutivo apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça

foram utilizados  os  termos “prótese”  e  “órtese”,  julgamos pertinente  esclarecer  as

distinções entre eles. As próteses são dispositivos que têm como finalidade suprir ou

substituir  a  função  de  um  membro  ou  parte  do  organismo,  como  as  próteses

articulares,  ósseas,  oculares,  odontológicas,  válvulas  cardíacas,  entre  outras.  Na

maior  parte dos  casos,  são internas.  As  órteses,  por  sua  vez,  são equipamentos

utilizados  para  melhorar  a  capacidade  funcional  do  indivíduo,  corrigindo  ou

prevenindo deformidades. Como exemplos de órteses podemos citar: tornozeleiras,

malhas para queimaduras, coletes ortopédicos, cintas, moldes de gesso, entre outros.

Geralmente,  o uso das órteses é externo, porém o material  utilizado pode causar

reações  adversas  ao  organismo,  como  alergia,  irritação,  lesões,  problemas

circulatórios, etc.

O  implante  de  qualquer  material  estranho  no  organismo  implica  risco  para  os

pacientes. Para evitar utilizar uma prótese de má qualidade, é recomendável que o

paciente pesquise se a empresa que a comercializa tem autorização da Anvisa para

fabricar ou importar o produto, que também deve ter registro nesse órgão. Antes de
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sua aquisição, todas as contraindicações devem ser bem elucidadas. No caso das

próteses metálicas, por exemplo, o deslocamento da peça dentro do organismo pode

causar  metalose,  processo de desgaste da  prótese que pode levar  à  necrose de

tecidos no local onde foi feito o implante. Os implantes cardíacos, por sua vez, podem

aumentar o risco de coagulação sanguínea, se metálicos, ou provocar rejeição dos

tecidos, se o componente for biológico.

Tomando como exemplo o fato ocorrido com as próteses mamárias das marcas PIP

e Rofil, acreditamos que o médico cirurgião responsável pelo implante ou prescrição

de próteses e órteses em geral desempenha papel relevante na preparação desses

pacientes e em eventual reparação dos prejuízos causados à saúde deles, uma vez

que todo o processo depende de informações como nome do fabricante, composição

do  material  e  número  do  lote  de  fabricação,  que  devem  ser  fornecidas  pelo

profissional.

Assim, tendo em vista os benefícios que a medida em tela trará para os pacientes

que necessitam de dispositivos auxiliares para melhoria das suas funções corporais,

entendemos  ser  a  proposição  em análise  pertinente  e  oportuna,  razão  pela  qual

opinamos pela sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.832/2012, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Pompílio Canavez, Presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Tenente Lúcio.

PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº

47/2013

(Nova redação)

Comissão Especial

Relatório

De autoria de um terço dos membros da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais  e tendo como primeiro signatário o Deputado Jayro Lessa,  a Proposta de

Emenda à Constituição nº 47/2013 altera o inciso II do § 3º do art. 53 da Constituição
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do Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/3/2013, a proposição foi distribuída a esta

Comissão para receber parecer, segundo o disposto no art. 111, I, “a”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em tela objetiva alterar o inciso II do art. 53 da Constituição do Estado,

que trata da eleição da Mesa da Assembleia. Conforme o texto atual, tal eleição deve

dar-se para mandato de dois anos, permitida uma única recondução para o mesmo

cargo na eleição subsequente, na mesma legislatura ou na seguinte. A alteração que

se pretende fazer consiste em vedar a recondução na mesma legislatura.

Assim,  enquanto  o  texto  atual  não  faz  acepção  entre  legislatura  atual  ou

subsequente para o efeito de permitir a recondução, sendo, aliás, expresso ao dizer

que tal permissão se dá tanto dentro da mesma legislatura quanto na seguinte, a

proposta de que ora se cogita almeja manter a permissão da recondução tão somente

para legislaturas distintas, ou, por outra, veda a recondução na mesma legislatura.

Importa ressaltar que, no plano federal, a Constituição da República se limita a dizer

que  é  vedada  a  recondução  para  a  eleição  imediatamente  subsequente,  sem

referência  alguma a  legislatura.  A propósito,  o  Supremo Tribunal  Federal  já  teve

ocasião de se pronunciar em favor da autonomia que têm os Estados para dispor

sobre a eleição das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais, sem vincular-se

ao modelo federal. Confira-se a propósito a ADIN nº 2262/MA, a ADIN 792-1/RJ, a

ADIN  nº  1.528  AP  e  a  ADIN  nº  793/RO.  Não  se  trata,  pois,  de  norma  de

preordenação, ou de acatamento obrigatório pelos Estados. Tanto é assim que há, no

ponto, tratamento normativo diverso entre nossa Carta estadual e a Lei Maior.

Isso  posto,  nada  impede  que  esta  Casa  Legislativa,  no  exercício  do  poder

constituinte decorrente, venha a alterar a normativa acerca dessa matéria. É o que se

pretende fazer por meio da proposta em análise, que, ao vedar a recondução, para o

mesmo cargo, dos membros da Mesa da Assembleia, confere densidade normativa

ao princípio republicano em uma de suas dimensões mais importantes, qual seja a da

promoção da alternância no poder, permitindo, pois, a renovação e apartando-se do

risco de personificação do poder.
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Conforme visto,  nos  termos  da proposta  a  vedação é  afastada na hipótese  de

eleição para legislaturas distintas.  Aqui  não vemos razão para a exceção que se

pretende abrir, pois a ideia subjacente à vedação da recondução é a de proporcionar

a alternância no poder, princípio que deve subsistir mesmo que se esteja em face da

transição  de  uma  legislatura  a  outra.  Vale  dizer,  a  alternância  no  poder  e  a

rotatividade no comando dos cargos diretivos desta Casa Legislativa devem dar-se ao

longo das sucessivas legislaturas, não se restringindo ao período de duração de uma

só legislatura.

Eis a razão pela qual acolhemos a sugestão de emenda do Deputado Lafayette de

Andrada, que objetiva afastar a possibilidade de recondução para os cargos da Mesa

Diretora caso se trate de eleição referente à legislatura subsequente.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação da Proposta de Emenda à Constituição

nº 47/2013 com a Emenda nº 1 a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - O inciso II do § 3º do art. 53 da Constituição do Estado passa a vigorar

com 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 eleição subsequente, na mesma legislatura ou na seguinte.'”.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Carlos Pimenta, Presidente - Zé Maia, relator - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses

- Paulo Guedes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.694/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o Projeto de Lei nº 3.694/2013

visa alterar a Lei nº 11.942, de 16 de outubro de 1995, que assegura às entidades

que  menciona  o  direito  de  utilização  do  espaço  físico  das  unidades  de  ensino
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estaduais e dá outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 25/2/2011, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Por  tratarem  de  matéria  semelhante,  à  referida  proposição  foram  apensados  o

Projeto de Lei nº 3.694, de 2013, de autoria do Deputado Anselmo José Domingos, o

Projeto de Lei nº 3.695, de 2013, de autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de

Lei nº 3.732, de 2013, de autoria da Deputada Rosângela Reis, o Projeto de Lei nº

3.762, de autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o Projeto de Lei nº 3.768, de

2013, de autoria do Deputado Fred Costa, e o Projeto de Lei nº 3.784, de autoria do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

de  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  consoante  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame visa alterar a Lei nº 11.942, de 16/10/95, que assegura às

entidades que menciona o direito  de utilização do espaço físico das unidades de

ensino  estaduais.  O  cerne  da  alteração  proposta  é  a  exclusão  da  vedação  da

utilização dos  referidos  espaços  para  atividades  religiosas  e  para  atividades  com

cunho político-partidário.

Importante registrar que a Lei nº 11.942, de 1995, foi objeto de recentes alterações

introduzidas pela Lei nº 20.396, de 8/8/2012. As mais relevantes foram justamente a

vedação de realização de cultos religiosos e atividades político-partidárias no espaço

físico das unidades de ensino estaduais,  bem como ampliação da participação do

colegiado escolar na decisão sobre o requerimento de utilização do espaço.

As mudanças introduzidas pretendiam reforçar o caráter democrático, laico e plural

que  a  administração  dos  estabelecimentos  de  ensino  deve  observar  na  cessão

desses espaços. Todavia, a interpretação da norma, com as alterações introduzidas,

resultou  na  indevida  restrição  de  atividades  educacionais,  sociais  e  assistenciais

promovidas por grupos religiosos, bem como na indevida vedação do uso de tais

espaços para reuniões e convenções de partidos políticos registrados.

Em face de tais inconvenientes, diversas lideranças de entidades da sociedade civil,
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a quem a  Lei  nº  11.942,  de  1995,  assegura  a  utilização de tais  espaços  físicos,

recorreram a Deputados desta Casa Legislativa com o propósito de solicitar  novo

ajuste do texto normativo.

Entre os diversos projetos de lei apresentados, todos apensados ao Projeto de Lei

nº 3.694/2013 em virtude de sua precedência temporal, é possível perceber que duas

abordagens  se  colocam.  A  primeira  abordagem  pretende  excluir  as  atividades

religiosas  e  as  atividades  político-partidárias  do  rol  de  atividades  vedadas  nos

espaços  físicos  das  unidades  de  ensino  estaduais.  A segunda  abordagem,  mais

restrita, visa excluir do rol de atividades vedadas apenas as atividades religiosas.

Parece-nos  que  não  colocar  limites  legais  à  autorização  que  se  pretende

estabelecer  para  atividades  religiosas  e  político-partidárias  pode  conduzir  ao

equívoco de que o ordenamento jurídico brasileiro, em seu conjunto, é indiferente à

realização de tais atividades em recintos públicos.

Necessário observar as chamadas vedações federativas contidas no inciso I do art.

19 e no “caput” do art. 37 da Constituição da República. Entre elas, destaca-se a que

garante a separação entre Estado e Igreja:

“Art. 19 - É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I  -  estabelecer  cultos  religiosos  ou  igrejas,  subvencioná-los,  embaraçar-lhes  o

funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência

ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público; (...)”.

A noção de Estado laico, ou secularismo, é um princípio político, consagrado em

nossa  Constituição,  segundo  o  qual  deve  haver  separação  entre  as  instituições

governamentais e as instituições religiosas. Tal princípio tanto impede a imposição

governamental de uma religião, quanto a interferência governamental nos assuntos

religiosos  e,  desse  modo,  corresponde  à  imparcialidade  que  deveria  reger  as

decisões políticas em relação aos credos e organizações religiosas.

A norma que faculta  a  realização de atividades  religiosas  em espaços  públicos

precisa indicar limites mais concretos de forma a preservar, de um lado, a liberdade

religiosa e, de outro, a neutralidade do Estado.

Tomando por referência os exatos termos do inciso I do art. 19 da Constituição da

República, percebe-se que é vedado ao Estado ceder prédios para cultos, pois esta
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seria uma forma de subvencioná-los.

Por  outro  lado,  deve  ser  preservada  a  liberdade  religiosa  dos  alunos  da  rede

estadual  de  ensino,  bem  como  a  colaboração  de  interesse  público  entre

representantes  da  administração pública  e  da  Igreja.  Logo,  a  vedação aos cultos

religiosos, já deliberada por esta Casa Legislativa, deve ser mantida, mas deve-se

buscar o aprimoramento do texto legal para garantir a liberdade religiosa, bem como

a colaboração de interesse público.

No  tocante  à  realização  de  atividades  político-partidárias  no  espaço  físico  das

unidades de educação, não se pode perder de vista o princípio da impessoalidade

gravado  no “caput”  do  art.  37  da  Constituição da República.  Para  Celso  Antônio

Bandeira  de  Mello,  o  princípio  da  impessoalidade  determina  que  “simpatias  ou

animosidades  pessoais,  políticas  ou  ideológicas  não  podem  interferir  na  atuação

administrativa muito menos interesses sectários de facções ou grupos de qualquer

espécie” (Curso de Direito Administrativo, 24ª edição, Editora Malheiros, São Paulo,

2007. Pág. 110.).

A mesma Constituição que impõe a ideia de impessoalidade, garante a participação

política  e  a  organização dos  cidadãos  em partidos  políticos  (art.  17).  Da mesma

forma,  o  art.  51  da  Lei  nº  9.096,  de  19/9/95,  conhecida  como  Lei  dos  Partidos

Políticos, assim estabelece:

“Art.  51  -  É  assegurado ao partido  político  com estatuto  registrado no Tribunal

Superior  Eleitoral  o  direito  à  utilização  gratuita  de  escolas  públicas  ou  Casas

Legislativas para a realização de suas reuniões ou convenções, responsabilizando-se

pelos danos porventura causados com a realização do evento.”.

Portanto,  embora  devam  ser  evitadas  atividades  que  representem  ameaça  de

violação  ao  princípio  da  impessoalidade  na  utilização  dos  espaços  físicos  da

unidades estaduais de educação, deve ser assegurada, na forma determinada pelo

art. 51 da Lei nº 9.096, de 1995, a utilização de tais espaços físicos para reuniões e

convenções partidárias.

Diante  de  todo  o  exposto,  para  aperfeiçoar  o  texto  apresentado,  estatuindo  as

ressalvas que visam preservar os princípios mencionados, entendemos ser pertinente

a apresentação do Substitutivo nº 1, nos termos que constam da conclusão.
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Por determinação da Decisão Normativa da Presidência nº 12, de 4/6/2003, esta

Comissão  deve  se  manifestar  também  sobre  os  projetos  de  lei  anexados  à

proposição  em  análise.  Como  dispõem  sobre  objeto  semelhante,  todas  as

considerações deste parecer se aplicam também a eles.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.694/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1

Altera a Lei nº 11.942, de 16 de outubro de 1995, que assegura às entidades que

menciona o direito de utilização do espaço físico das unidades de ensino estaduais e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O § 2º do art. 1° da Lei n° 11.942, de 16 de outubro de 1995, passa a

vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do seguinte § 4º :

“Art. 1º - (...)

§ 2º - É vedada a utilização de que trata este artigo para atividade que:

I - tenha objeto ilícito;

II - interfira nas atividades regulares da escola;

III - corresponda a cerimônia religiosa, permitidas atividades educacionais, sociais e

assistenciais promovidas por grupos religiosos;

VI - tenha caráter político-partidário, permitidas reuniões e convenções de partidos

políticos  registrados,  nos  termos  do  art.  51  da  Lei  nº  9.096,  de  19  de  setembro

de1995.

(…)

§ 4º - Nos termos desta lei,  considera-se cerimônia religiosa o conjunto de atos

formais e solenes que compõem um rito religioso.

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

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Leonídio Bouças, relator - Duilio de Castro - Dalmo

Ribeiro Silva - André Quintão - Célio Moreira.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.803/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe tem por finalidade

autorizar  a Junta Comercial  do Estado de Minas Gerais  a alienar  os imóveis  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.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  no  âmbito  de  sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei  no 3.803/2013 tem por escopo autorizar  a Junta Comercial do

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

Desenvolvimento Econômico, a alienar dois imóveis de seu patrimônio, localizados no

Centro do Município de Belo Horizonte.

O primeiro é constituído pelo  lote nº  5 e parte do lote  nº  15 e suas acessões,

situados no quarteirão nº 21 da 1ª seção urbana, na Av. Santos Dumont, 380; e o

segundo, por parte do lote nº 15 e suas acessões, situados no quarteirão nº 21 da 1ª

seção urbana, na Rua Guaicurus, 373.

A proposição  determina,  no  parágrafo  único  do  art.  1º,  que  a  alienação  será

promovida 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 4/5/2000. Estabelece,

ainda,  no  art.  2°,  que  a  alienação  será  precedida  de  avaliação  e  licitação,  na

modalidade de concorrência.

É  importante  observar  que  os  imóveis  constantes  no  projeto  em  análise  não

possuem afetação pública, uma vez que não se encontram afetados às finalidades a

que se destinavam, podendo, pois, ser objeto de alienação. De fato, as atividades da

Jucemg,  desde  meados  de  fevereiro  deste  ano,  foram  transferidas  para  novo
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endereço, na Rua Sergipe, 64, também no Centro da Capital mineira.

Os imóveis objeto da autorização pleiteada são antigos e não mais atendem às

necessidades de funcionamento da Junta Comercial, inclusive no que diz respeito à

acessibilidade para  os  cidadãos.  Como a reforma seria  muito dispendiosa para o

erário e prejudicial ao funcionamento da autarquia, o autor da matéria esclarece que a

venda vai permitir o aporte de recursos financeiros necessários à aquisição de outro

imóvel,  mais  compatível  com as atuais  necessidades do serviço,  em consonância

com o interesse público.

Há ainda a previsão de que a alienação será precedida de avaliação e licitação,

assegurando a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública e a

observância do princípio da isonomia.

Cabe destacar que integra o processo o Laudo de Avaliação nº 27/2012, elaborado

com o Método Comparativo Direto de Dados de Mercado, que indica o valor médio de

R$7.585.454,70 para o edifício da Av. Santos Dumont e o de R$9.439.191,18 para o

da Rua Guaicurus, totalizando R$17.024.645,88.

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

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

Municípios  e  do  Distrito  Federal,  exige  prévia  autorização  legislativa  para  a

movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente (§ 2º do art. 105), assim

como para a inclusão do produto da alienação na receita da entidade (§ 2º do art. 7º).

É oportuno destacar, ainda, que não é livre o uso do numerário auferido com a

alienação  de  bens  públicos.  Com  efeito,  diversamente  do  que  ocorria  antes  do

advento da Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar Federal no 101, de

2000  -,  esse  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 (art. 44). Com base nisso, é de concluir que o dinheiro

obtido com a alienação de bens deve servir, a rigor, para realizar investimentos ou

inversões financeiras ou amortizar dívida, isto é, ser despendido em gastos de capital.

Essa imposição legal está claramente atendida no parágrafo único do art.  1º do

projeto, que determina que os recursos obtidos com as vendas serão creditados na

conta Alienação de Bens e classificados como Receita de Capital.
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Cabe destacar que, em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e

Justiça  apresentou  o  Substitutivo  nº  1,  com  a  finalidade  de  adequar  o  texto  da

proposição à técnica legislativa.

Assim sendo, a matéria em exame atende aos preceitos legais que versam sobre a

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

tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.803/2013 no 1º

turno, na forma do Substitutivo no 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Jayro Lessa, Presidente - Romel Anízio, relator - Ulysses Gomes - Adalclever Lopes

- João Vítor Xavier.

PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 3.812/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe 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.

Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1,  que

apresentou.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  no  âmbito  de  sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.812/2013 pretende alterar o art. 1º da Lei nº 16.648, de 2007,

que autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel de propriedade do Estado, 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



342
____________________________________________________________________________

Comarca de Perdões, propriedade de particulares, situados na BR-354, no Município

de Cana Verde.

A alteração  tem  como  finalidade  retificar  os  dados  cadastrais  do  imóvel  a  ser

adquirido  pelo  Estado,  uma  vez  que  sua  área  está  situada  apenas  no  imóvel

registrado sob o nº 8.954, a fim de que se possa efetivar a permuta pretendida.

Cabe ressaltar que a proposição atende aos preceitos legais que versam sobre a

transferência de domínio de bens públicos, além de não representar despesas para o

erário  e  não  acarretar  repercussão  na  lei  orçamentária.  Encontra-se,  pois,  em

conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui

normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, que dá nova redação ao art. 1º da Lei 16.648, de 2007, a que se refere o art.

1º do projeto, tem como finalidade adequar o texto à técnica legislativa.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.812/2013, no 1°

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Jayro Lessa, Presidente - João Vítor Xavier, relator - Ulysses Gomes - Adalclever

Lopes - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.813/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Luz 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
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O Projeto de Lei nº 3.813/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Luz o imóvel com área total de 7.206,45m², constituído por três

terrenos com áreas de 2.225m², 2.000m² e 2.981,45m², situados naquele Município.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, a proposição estabelece,

no parágrafo único de seu art. 1º, que o imóvel será destinado ao funcionamento de

escola municipal, a fim de regularizar a propriedade do bem.

O art. 2º prevê 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; e o art. 3º estabelece que essa autorização ficará sem efeito se,

findo igual prazo, o donatário não houver procedido ao registro do imóvel. Por fim, o

art. 4º do projeto determina que o Município de Luz deverá encaminhar à Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento comprobatório da nova

utilização do imóvel.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Assim sendo,  a proposição 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 3.813/2013, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Jayro  Lessa,  Presidente -  Adalclever  Lopes,  relator  -  Romel Anízio  -  João Vítor

Xavier - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.814/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

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

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.814/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Pitangui  o imóvel  com área de 10.000m², situado na Praça

Abdon Gonçalves Costa, 242, Distrito de Campo Grande, naquele Município.

De  acordo  com  o  parágrafo  único  do  art.  1º,  o  imóvel  será  destinado  ao

funcionamento  da  Escola  Municipal  Lucy  Rocha,  para  que  a  administração  local

possa investir na manutenção e preservação de suas instalações.

É importante observar que o art. 2º da proposição prevê que o bem reverterá ao

patrimônio  do  doador  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3°

estabelece que essa autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo de cinco anos,

o donatário não houver procedido ao registro do imóvel; e o art. 4° determina que o

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

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

A autorização legislativa para a transferência de domínio de imóveis do patrimônio

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Assim sendo,  a proposição 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
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.814/2013, no 1º

turno, em sua forma original.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Jayro  Lessa,  Presidente -  Romel Anízio,  relator  -  Adalclever  Lopes -  João Vítor

Xavier - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.815/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Cachoeira de Minas o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

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  3.815/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Cachoeira de Minas imóvel constituído de área com 1.500m², situado

nesse Município.

Visando atender ao interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição  determina  que  o  bem  será

destinado  à  instalação  das  Secretarias  Municipais  de  Educação  e  de  Turismo,

Cultura,  Esportes  e  Lazer  e  de  museu  municipal,  espaço  para  apresentações

culturais, oficinas de artes cênicas, centro de artesanato e laboratório de informática.

Ademais, o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado

se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,

não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3° determina que a autorização

ficará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário não houver procedido ao registro

do  bem;  e  o  art.  4°  determina  que  o  Município  de  Cachoeira  de  Minas  deverá

encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento

que comprove a nova destinação do imóvel.
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A autorização  legislativa  para  a  alienação  de  bem  público  é  exigência  da  Lei

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

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

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

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

ser realizada com a referida autorização.

Assim sendo,  a proposição 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 3.815/2013 no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Jayro Lessa, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Ulysses Gomes - João Vítor

Xavier - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.816/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

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

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.816/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Uberlândia  o  imóvel  com  área  de  2.000m²,  situado  nesse

Município, para o funcionamento de marcenaria coordenada pela Secretaria Municipal

de Educação, destinada à manutenção e ao fornecimento de mobiliário para atender

à demanda da rede de ensino municipal.
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É importante observar que o art. 2º da proposição prevê que o imóvel reverterá ao

patrimônio  do  doador  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3°

estabelece que essa autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo o donatário

não houver procedido ao registro do imóvel; e o art. 4° determina que o Município de

Uberlândia deverá encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão -

Seplag - documento que comprove a nova destinação do imóvel.

A autorização legislativa para a transferência de domínio de imóveis do patrimônio

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Assim sendo, 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 3.816/2013, no 1º

turno, em sua forma original.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Jayro Lessa, Presidente - Zé Maia, relator - Romel Anízio - Adalclever Lopes - João

Vítor Xavier - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.817/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Quartel Geral 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
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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 3.817/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Quartel  Geral  o  imóvel  com  área  total  de  1.202,25m²,

constituído pelos lotes 13 e 14 da quadra 3, situado na Rua Manoel Caeiro, Bairro

Novo Quartel, naquele Município.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, a proposição estabelece,

no parágrafo único de seu art. 1º, que o imóvel será destinado ao funcionamento da

Secretaria  Municipal  de  Saúde,  com  área  administrativa,  laboratório  de  análises

clínicas e serviço epidemiológico.

O art. 2º prevê 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; e o art. 3º estabelece que essa autorização ficará sem efeito se,

findo igual prazo, o donatário não houver procedido ao registro do imóvel. Por fim, o

art. 4º do projeto determina que o Município de Quartel Geral deverá encaminhar à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento comprobatório

da nova utilização do imóvel.

A  autorização  legislativa  para  a  transferência  de  domínio  de  bem  público  é

exigência da Lei  Federal  nº  4.320,  de 1964,  que estatui  normas gerais  de direito

financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União, dos

Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma

estabelece que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo permanente do

Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça,  que  dá  nova  redação  ao  art.  1º,  tem  como  finalidade  corrigir  os  dados

cadastrais do imóvel e adequar o texto à técnica legislativa.

Após  a  análise,  concluímos  que  a  proposição  atende  aos  preceitos  legais  que

versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas

para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.817/2013, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Jayro  Lessa,  Presidente -  Adalclever  Lopes,  relator  -  Romel Anízio  -  João Vítor

Xavier - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.818/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

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

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.818/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar  ao  Município  de  Pitangui  o  imóvel  com  área  de  10.000m²,  situado  nesse

Município, para o funcionamento da Escola Municipal Jorge Morato.

É importante observar que o art. 2º da proposição prevê que o bem reverterá ao

patrimônio  do  doador  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista; o art. 3°

estabelece que essa autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo de cinco anos,

o donatário não houver procedido ao registro do imóvel; e o art. 4° determina que o

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

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

A autorização legislativa para a transferência de domínio de imóveis do patrimônio

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo
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permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Assim sendo, 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 3.818/2013, no 1º

turno, em sua forma original.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Jayro  Lessa,  Presidente -  João Vítor  Xavier,  relator  -  Romel Anízio  -  Adalclever

Lopes - Ulysses Gomes .

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.819/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

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

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.819/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município  de  Guarani  o  imóvel  constituído  de  área  com  1.028m²,  situado  nesse

Município.

Em sua análise sobre a matéria,  a Comissão de Constituição e Justiça verificou

que, no registro do imóvel, há uma retificação de sua área para 1.220m², razão pela

qual apresentou a Emenda nº 1.

Visando atender ao interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição  determina  que  o  bem  será

destinado ao funcionamento do Centro Comunitário da Estação Tupy, em benefício
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dos moradores daquela região.

Ademais, o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado

se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,

não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista;  o  art.  3°  determina  que  essa

autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário não houver procedido

ao registro do bem; e o art. 4° determina que o Município de Guarani encaminhará à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove

a nova destinação do imóvel.

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

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

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

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

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

ser realizada com a referida autorização.

Assim sendo,  a proposição em análise atende aos preceitos  legais  que versam

sobre a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o

erário e não implica repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.819/2013, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Jayro  Lessa,  Presidente  -  Ulysses  Gomes,  relator  -  Romel  Anízio  -  Adalclever

Lopes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.843/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem nº 399,  de 2013,  o projeto de lei  em epígrafe “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 Estadual do

Sistema Único de Saúde no Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.
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Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/3/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

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 tem por finalidade, em breve resumo: reajustar as tabelas

de vencimento básico (arts. 1º a 5º) e criar cargos de provimento efetivo das carreiras

que menciona (art. 10); modificar as atribuições dos cargos das carreiras da Polícia

Civil de Minas Gerais (art. 7º); instituir a carreira de Auditor Assistencial Estadual do

Sistema Único  de  Saúde  no  Estado  de  Minas  Gerais  (arts.  12  a  18);  alterar  as

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

(arts. 27 a 32); e instituir Gratificação de Incentivo à Produtividade dos Profissionais

de  Engenharia  e  Arquitetura  -  Gippea  -  no  âmbito  do  Departamento  de  Obras

Públicas do Estado de Minas Gerais - Deop - e do Departamento de Estradas de

Rodagem  -  DER (art.  42)  e  Gratificação  Complementar  no  âmbito  da  Escola  de

Saúde Pública - ESP (art. 43).

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão encaminhou ofício a esta Casa

(OF. GAB.SEC. N° 186/2013), solicitando a retificação de erros formais na redação de

alguns dispositivos e anexos e de omissões, os quais devem ser corrigidos para que

não se altere a finalidade original da proposição. Também solicitou o acréscimo de

dispositivo para permitir o remanejamento de servidores da carreira de Pesquisador

em Ciência e Tecnologia para o quadro de pessoal da Fundação Centro Internacional

de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex -, atendendo às

necessidades da instituição sem gerar impacto financeiro.

Na mensagem que acompanha a proposição, o Governador informa que os arts. 1°

a 5° preveem a concessão de reajuste sobre os valores das tabelas de vencimento

básico de diversas carreiras do Poder Executivo, contemplando as categorias que
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não tiveram reajustes salariais específicos após abril de 2012. Esclarece ainda que

esses reajustes serão divididos em duas etapas.

Na primeira etapa do reajuste, com vigência no mês seguinte à publicação da lei,

será promovida uma padronização dos valores iniciais das tabelas de vencimento,

conforme  a  escolaridade  exigida  para  ingresso  em  cada  cargo.  Para  tal  fim,  os

valores  adotados  como referência,  para  as  carreiras  que  exigem  nível  médio  de

escolaridade, serão de R$ 715,91 e de R$ 954,55, respectivamente, para as cargas

horárias de 30 e 40 horas semanais. Para as carreiras que exigem nível superior, os

valores iniciais de referência serão de R$ 1.085,27, para 30 horas semanais, e de R$

2.083,72 para 40 horas semanais.

Na segunda etapa do reajuste, com vigência a partir de abril de 2014, as tabelas de

vencimento básico padronizadas na forma do art. 1º terão um acréscimo de 10%.

As tabelas das carreiras que exigem nível fundamental serão reajustadas em 5% 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 § 4º do art. 1º da Lei nº

14.683, de 30 de julho de 2003, o § 3º do art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de

1991, e o art. 39 da Lei nº 19.553, de 9 de agosto de 2011.

Os  servidores  inativos  e  pensionistas  que fazem  jus  à  paridade  também  serão

contemplados com os reajustes propostos.

A partir da análise dos reajustes propostos na proposição, nota-se que o Executivo

está promovendo reajustes diferenciados para diversas categorias, de acordo com a

carga horária semanal realizada pelo servidor, com base na previsão do inciso X do

art. 37 da Constituição da República.

Para algumas das carreiras especificadas no art. 1º, o servidor que realizar carga

horária semanal de 40 horas terá reajuste de 10%. Por outro lado, o servidor das

mesmas carreiras que cumprir carga horária semanal de 30 horas terá reajuste de

5%, nos termos do art. 3º.

A previsão de reajuste específico diferenciado, em princípio, não ofende ao princípio
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da  isonomia  (art.  5º,  “caput”,  da  Constituição  da  República),  uma  vez  que  visa

estimular o servidor de determinada carreira que adira à jornada de trabalho semanal

de 40 horas, de forma a melhor atender às necessidades da administração pública.

É importante destacar que o servidor que cumpre jornada de trabalho semanal de

30  horas  pode  optar  pela  alteração  da  sua  jornada  de  trabalho  para  40  horas

semanais, nos termos do Decreto nº 44.410, de 17 de novembro de 2006.

Nesse sentido:

“Apelação ação ordinária servidores públicos municipais de Ribeirão Preto revisão

geral anual da remuneração artigo 37, inciso X, da Constituição Federal Lei Municipal

N.º 2252/08 a revisão geral anual de vencimentos em data certa e sem distinção de

índices, não obsta a concessão de outros reajustes diferenciados por classes, cargos

ou funções recurso improvido. (APL 3701663820108260000 do TJSP, Relator: Franco

Cocuzza, Data de Julgamento: 31/01/2011, 5ª Câmara de Direito Público, Data de

Publicação: 03/02/2011)”.

No ofício  encaminhado pelo  Poder  Executivo  (OF.  GAB.SEC.  N°  186/2013),  há

solicitação da inclusão, no inciso IV do art. 3° da proposição, da referência à tabela de

20 horas semanais do Analista de Gestão de Seguridade Social, com a finalidade de

sanar  omissão  no  projeto  original,  o  que  foi  atendido,  conforme  se  verifica  no

substitutivo ao final do parecer redigido.

Ainda sobre os reajustes, com a finalidade de conferir clareza para a aplicação do

art. 5º, foi feita alteração para incluir referência aos reajustes do art. 1º em relação

aos servidores inativos e pensionistas que fazem jus à paridade, nos termos do art.

40, §8º, da Constituição da República, e em conformidade com solicitação contida no

ofício mencionado, com o objetivo de sanar qualquer dúvida sobre a aplicabilidade do

referido dispositivo.

A incidência de reajuste específico sobre as vantagens pessoais, a que se referem

o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003, e o § 3º do art. 1º da Lei nº

10.470, de 15 de abril de 1991, na forma do art. 4º da proposição, se justifica pelo fato

de  tratar  de  lei  posterior  de  mesma  natureza.  Contudo,  excluímos  do  referido

dispositivo do projeto a remissão ao art. 39 da Lei nº 19.553, de 9 de agosto de 2011,

atendendo à solicitação contida no ofício encaminhado pelo Poder  Executivo (OF.
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GAB.SEC.  N°  188/2013),  com  a  finalidade  de  evitar  dúvidas  na  interpretação  do

artigo.

Merece destaque ainda a criação da carreira de Auditor Assistencial Estadual do

Sistema Único de Saúde. A proposição estabelece a carga horária, a escolaridade

para ingresso na carreira, as atribuições do cargo, as vedações ao servidor ocupante

do referido cargo e a tabela de vencimento básico.

Com a criação da mencionada carreira, há previsão no art. 26 da proposição de

extinção das funções gratificadas previstas no inciso II do art. 11 da Lei Delegada nº

174, de 2007, as quais possuem correlação com as atribuições da nova carreira.

Com a finalidade de dar maior clareza ao dispositivo, sugerimos nova redação ao

Substitutivo nº 1, apresentado no final, acatando sugestão dos técnicos da Secretaria

de Estado de Planejamento - Seplag.

O art.  27 altera a estrutura das carreiras de Auditor  Fiscal da Receita Estadual,

Gestor Fazendário, Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de Analista

Fazendário  de  Administração  e  Finanças,  com  a  extinção  de  níveis  e

reposicionamento de servidores, conforme art. 28.

Os arts. 29, 31 e 32 fixam a partir de quando se dará a nova progressão e a nova

promoção dos servidores beneficiados pela reestruturação da carreira.  Os demais

servidores que não tiverem nenhuma movimentação na carreira continuam contando

o  tempo  para  a  progressão  e  a  promoção  normalmente,  sem  interrupção  ou

suspensão. Com a finalidade de dar clareza ao conteúdo dos referidos dispositivos e

adequá-los à técnica legislativa, bem como de atender à solicitação contida no ofício

OF. GAB.SEC. N° 186/2013, procedemos à alteração de sua redação, sem alteração

do seu conteúdo, conforme o Substitutivo n° 1, apresentado no final do parecer.

Ressaltamos que o  reposicionamento,  de  acordo com o  art.  30,  não acarretará

redução na remuneração do servidor.

Em atendimento à solicitação contida no ofício encaminhado pela Seplag, também

foi alterada a redação do art. 17 da proposição. Tal mudança tem por finalidade evitar

conflito de interesses, uma vez que a intenção é proibir o exercício das atividades do

Auditor  Assistencial  Estadual  em  sociedades  empresárias  em  que  preste  serviço,

impedindo-o  de  exercer  a  função  de  auditor  nos  dois  vínculos.  Quanto  a  esta



356
____________________________________________________________________________

alteração, informamos que ela foi incorporada ao substitutivo, conforme se observa

da redação do seu art. 18.

É importante ressaltar que a nova redação dada ao art. 33 da proposição tem por

finalidade dar maior clareza ao dispositivo, destacando a excepcionalidade da regra e

atendendo à solicitação da Seplag contida no ofício já mencionado anteriormente.

O art. 36 estabelece que a GDI-Reserva fica incorporada ao valor do vencimento

básico das carreiras de Analista Fazendário de Administração e Finanças e Técnico

Fazendário  de  Administração  e  Finanças  e  que  será  extinta  à  medida  que  for

incorporada, extinguindo-se, integralmente, a partir de 1º de julho de 2015.

Ressaltamos  que  a  solicitação  contida  no  ofício  da  Seplag  (OF.  GAB.SEC.  N°

186/2013)  sobre  o  acréscimo  de  dispositivo  para  permitir  o  remanejamento  de

servidores da carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia para o quadro de

pessoal  da  Fundação Centro Internacional  de  Educação,  Capacitação e Pesquisa

Aplicada em Águas - Hidroex -, atendendo às necessidades da instituição sem gerar

impacto financeiro, foi acolhida como art. 37 do Substitutivo n° 1.

Os arts. 37 e 38 da proposição aumentam o limite mensal máximo da Gratificação

de  Estímulo  à  Produção  Individual  -  Gepi  -  e  a  incorporam  aos  proventos  de

aposentadoria e pensões dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo

das carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Gestor Fazendário, desde

que percebida pelos períodos estabelecidos na alínea “c” do inciso I ou no parágrafo

único  do  art.  7º  da  Lei  Complementar  nº  64,  de  2002.  Os  aludidos  dispositivos

estabelecem ainda a forma e os critérios de incorporação da Gepi.

No art. 39 do projeto há previsão de aumento do limite máximo mensal para fins de

pagamento  da  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.  No art.  40 há previsão da forma e dos

critérios de incorporação da referida gratificação.

Promovemos alteração na redação do § 1º do art. 18, a que se refere o art. 40 do

projeto,  com a  finalidade de aperfeiçoar  o  seu  conteúdo,  acolhendo  sugestão de

técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda - SEF - e Seplag.
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O art. 41 da proposição dá nova redação ao “caput” e ao § 1º do art. 8º da Lei

Delegada nº 176, de 2007, e acrescenta ao referido dispositivo o § 4º, segundo o qual

a remuneração dos cargos do Quadro do Tesouro Estadual prevista 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.

Em relação ao dispositivo da proposição, julgamos necessária sua alteração para

adequá-lo à legislação em vigor e com a finalidade de evitar dúvidas ou equívocos em

sua interpretação. Acolhemos no Substitutivo n°1, apresentado ao final do parecer, as

sugestões contidas no ofício OF. GAB.SEC. N° 188/2013.

Dessa forma, a redação atual do “caput” do art. 8° da lei Delegada n° 176, de 2007,

fica  mantida.  Acrescentamos  o  §4°  e  excluímos  o  §5°  e  ainda  sugerimos  nova

redação para o §1°, conforme orientação dos Técnicos do Executivo.  Também foi

acrescentado novo artigo ao projeto, atualizando o Anexo IX da Lei Delegada n° 174,

de 2007, que contém a remuneração do Quadro de Cargos do Tesouro Estadual.

O art.  42,  por  sua vez,  cria  no  âmbito do  Departamento  de  Obras Públicas  do

Estado de Minas Gerais -  Deop -  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 do plano de trabalho e

à Avaliação de Desempenho Individual - ADI -, para o servidor em efetivo exercício

nas funções para as quais seja exigida a formação em Engenharia ou Arquitetura.

Ainda prevê que a referida gratificação será paga mensalmente, o seu valor máximo,

critérios para o cálculo, os requisitos, as vedações e que seu pagamento será feito

com recursos próprios do Deop-MG e do DER-MG.

O art.  43 institui  a  Gratificação Complementar  -  GC -,  no âmbito  da  Escola  de

Saúde Pública - ESP-MG -, destinada a servidores efetivos ocupantes dos cargos das

carreiras de Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde e de Analista de Educação

e Pesquisa em Saúde, com valor correspondente a quarenta por cento do vencimento

básico do respectivo cargo de provimento efetivo. O valor aumenta para 50% a partir

de 1°de agosto de 2013. No intuito de aprimorar a redação do dispositivo e atender à

solicitação de correção contida no ofício da Seplag, sugerimos nova redação a ele,
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conforme se verifica no Substitutivo n° 1.

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,

tendo em vista a autonomia de tal ente para dispor sobre os seus servidores, bem

como sobre seus órgãos 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.

A respeito disso, informamos que foi encaminhado a esta Casa ofício da Seplag

(OF.  GAB.SEC.  N°  187/2013),  informando  que  a  repercussão  financeira  das

propostas contidas na proposição tem adequação orçamentária e financeira com a lei

orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes

orçamentárias, e que o aumento de despesas a ser gerado não afetará as metas de

resultado  e  os  resultados  fiscais.  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
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Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.843/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1

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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Passam  a  vigorar  na  forma  do  Anexo  I  desta  lei,  a  partir  do  mês

subsequente ao de sua publicação, as seguintes tabelas de vencimento básico de

carreiras  do Poder Executivo,  constantes nos anexos da Lei  n°  15.961,  de 30 de

dezembro de 2005:

I - tabelas referentes às carreiras de Assistente Executivo de Defesa Social, Analista

Executivo de Defesa Social, Assistente Administrativo da Defensoria Pública e Gestor

da Defensoria Pública, constantes, respectivamente, nos itens I.1.2, I.1.3, I.2.2 e I.2.3

do Anexo I da Lei n° 15.961, de 2005;

II - tabelas referentes à carreira de Técnico de Desenvolvimento Rural e à carga

horária  de  quarenta  horas  semanais  da  carreira  de  Analista  de  Desenvolvimento

Rural,  constantes,  respectivamente,  nos itens II.2.2 e II.2.3 do Anexo II  da Lei  n°

15.961, de 2005;

III  -  tabela referente à carga horária de quarenta horas semanais da carreira de

Analista de Gestão de Seguridade Social, constante no item V.2.3 do Anexo V da Lei

n° 15.961, de 2005;

IV - tabelas referentes à carreira de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia

e à carga horária de quarenta horas semanais das carreiras de Gestor em Ciência e

Tecnologia e Pesquisador em Ciência e Tecnologia, constantes, respectivamente, nos

itens VI.1.2, VI.1.3 e VI.2.1 do Anexo VI da Lei n° 15.961, de 2005;

V - tabelas referentes às carreiras de Técnico de Cultura e Gestor de Cultura e à

carga  horária  de  quarenta  horas  semanais  das  carreiras  de  Analista  de  Gestão

Artística e Analista de Gestão,  Proteção e Restauro,  constantes,  respectivamente,

nos itens VII.1.2, VII.1.4, VII.2.3 e VII.3.3 do Anexo VII da Lei n° 15.961, de 2005;
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VI - tabelas referentes às carreiras de Assistente de Gestão e Políticas Públicas em

Desenvolvimento e Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, à

carga horária de quarenta horas semanais  das carreiras  de Analista de Gestão e

Registro Empresarial, Analista de Gestão Lotérica e Gestor de Telecomunicações, às

carreiras  de  Técnico  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  e  Analista  de

Desenvolvimento Econômico e Social e à carga horária de quarenta horas semanais

da carreira de Analista de Administração de Estádios, constantes, respectivamente,

nos  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 - tabelas referentes à carreira de Fiscal de Transportes e Obras Públicas e à

carga horária de quarenta horas semanais da carreira de Gestor de Transportes e

Obras Públicas, constantes, respectivamente, nos itens IX.1.4 e IX.1.5 do Anexo IX

da Lei n° 15.961, de 2005;

VIII  -  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Agente  Governamental  e  Gestor

Governamental, à carga horária de quarenta horas semanais da carreira de Analista

de Gestão e às carreiras de Técnico de Aeronave do Gabinete Militar e Comandante

de Aeronave do Gabinete Militar  do Governador, constantes, respectivamente, nos

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.

Art.  2°  -  As  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Técnico  Universitário  e  Técnico

Universitário da Saúde, constantes no item I.4 do Anexo I da Lei n° 15.785, 27 de

outubro de 2005, passam a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art.  3°  -  As  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Técnico  de  Gestão  da Saúde e

Técnico de Atenção à Saúde, constantes, respectivamente, nos itens I.1.2 e I.1.3 do

Anexo I da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005, passam a vigorar na forma do

Anexo III desta lei.

Art. 4° - Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1° de abril de 2014,

os valores das tabelas de vencimento básico a que se referem os arts. 1°, 2° e 3°.

Parágrafo  único  -  O  Poder  Executivo  republicará  as  tabelas  a  que se  refere  o

“caput” com os valores decorrentes da aplicação do reajuste de que trata este artigo.

Art. 5° - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir do mês subsequente

ao da publicação desta lei, os valores das seguintes tabelas de vencimento básico de
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carreiras do Poder Executivo:

I - tabelas referentes às 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, constantes nos itens I.1.1, I.1.4, I.1.5 e I.2.1 do Anexo I da Lei n°

15.786, de 2005;

II - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar Executivo da Defesa Social e Auxiliar

Administrativo da Defensoria Pública, constantes, respectivamente, nos itens I.1.1 e

I.2.1 do Anexo I da Lei n° 15.961, de 2005;

III - tabelas referentes à carreira de Auxiliar de Desenvolvimento Rural e à carga

horária de trinta horas semanais da carreira de Analista de Desenvolvimento Rural,

constantes nos itens II.2.1 e II.2.3 do Anexo II da Lei n° 15.961, de 2005;

IV  -  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Auxiliar  Geral  de  Seguridade  Social  e

Assistente Técnico de Seguridade Social e às cargas horárias de vinte e de trinta

horas semanais da carreira de Analista de Gestão de Seguridade Social, constantes,

respectivamente, nos itens V.2.1, V.2.2 e V.2.3 do Anexo V da Lei n° 15.961, de 2005;

V - tabelas referentes à carreira de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia e

à  carga  horária  de  trinta  horas  semanais  das  carreiras  de  Gestor  em  Ciência  e

Tecnologia e Pesquisador em Ciência e Tecnologia, constantes, respectivamente, nos

itens VI.1.1, VI.1.3 e VI.2.1 do Anexo VI da Lei n° 15.961, de 2005;

VI  -  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Auxiliar  de  Cultura,  Professor  de  Arte  e

Restauro, Auxiliar de Gestão Artística e Técnico de Gestão Artística, à carga horária

de trinta horas semanais da carreira de Analista de Gestão Artística, às carreiras de

Músico  Instrumentista,  Músico  Cantor,  Bailarino,  Professor  de  Arte,  Auxiliar  de

Gestão, Proteção e Restauro e Técnico de Gestão, Proteção e Restauro e à carga

horária  de  trinta  horas  semanais  da  carreira  de  Analista  de  Gestão,  Proteção  e

Restauro,  constantes,  respectivamente,  nos  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 - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Auxiliar de

Gestão e Registro Empresarial e Técnico de Gestão e Registro Empresarial, à carga

horária  de  trinta  horas  semanais  da  carreira  de  Analista  de  Gestão  e  Registro
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Empresarial,  às  carreiras  de  Auxiliar  de  Gestão  Lotérica  e  Técnico  de  Gestão

Lotérica, à carga horária de trinta horas da carreira de Analista de Gestão Lotérica, às

carreiras de Auxiliar Administrativo de Telecomunicações e Assistente Administrativo

de  Telecomunicações,  à  carga  horária  de  trinta  horas  da  carreira  de  Gestor  de

Telecomunicações, às carreiras de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social,

Auxiliar de Administração de Estádios e Assistente de Administração de Estádios e à

carga horária de trinta horas semanais da carreira de Analista de Administração de

Estádios,  constantes,  respectivamente,  nos 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 - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar de Transportes e Obras Públicas,

Agente de Transportes e Obras Públicas e Fiscal Assistente de Transportes e Obras

Públicas e à carga horária de trinta horas da carreira de Gestor de Transportes e

Obras Públicas, constantes, respectivamente, nos 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 - tabelas referentes às carreiras de Oficial de Serviços Operacionais, Auxiliar de

Serviços  Governamentais,  Auxiliar  da  Indústria  Gráfica,  Auxiliar  de  Administração

Geral,  Técnico  da  Indústria  Gráfica  e  Técnico  de  Administração Geral  e  à  carga

horária  de  trinta  horas  semanais  da  carreira  de  Analista  de  Gestão,  constantes,

respectivamente, nos 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 - tabelas referentes às carreiras de Analista Universitário, Analista Universitário da

Saúde e Auxiliar Administrativo Universitário, constantes, respectivamente, nos itens

I.2, I.3 e I.5 do Anexo I da Lei n° 15.785, de 2005.

Parágrafo único - O Poder Executivo republicará as tabelas previstas nos incisos do

“caput” com os valores decorrentes da aplicação do reajuste de que trata este artigo.

Art.  6° -  Os reajustes das tabelas de que tratam os arts.  4° e 5° 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, e o § 3° do art. 1° da Lei n° 10.470, de 15 de abril de 1991, a que

fazem jus os servidores alcançados por esses reajustes, e não serão deduzidos do

valor da Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, instituída pela Lei n° 15.787, de
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27 de outubro de 2005.

§ 1° -  Serão deduzidos da Gratificação de Incentivo à Pesquisa e à Docência -

Giped -, de que trata o art.  1° da Lei n° 20.591, de 28 de dezembro de 2012, os

reajustes previstos no inciso IV do art. 1°, no art. 4° e no inciso V do art. 5° para os

servidores  da  carreira  de  Pesquisador  em  Ciência  e  Tecnologia  em  exercício  na

Fundação João Pinheiro.

§ 2° - Serão deduzidos da Gratificação Complementar a que se refere o art. 4° da

Lei n° 20.518, de 6 de dezembro de 2012, os reajustes previstos no art. 2°, no art. 4°

e no inciso X do art. 5° 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.  7°  -  Os reajustes  de  que tratam os  arts.  1°  a  5°  desta  lei  aplicam-se aos

servidores  inativos  e  aos  pensionistas  que  fazem  jus  à  paridade,  nos  termos  da

Constituição da República e da legislação vigente.

Art. 8° - O art. 27 da Lei n° 11.660, de 2 de dezembro de 1994, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 27 - O servidor músico integrante da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e do

Coral Lírico de Minas Gerais fará jus a adicional por exibição pública 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 n° 15.467, de 13 de janeiro de 2005, desde que se

apresente ao público no mínimo quatro vezes no mês, em evento artístico com a

participação do corpo estável da Fundação Clóvis Salgado.”.

Art. 9° - 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 IV desta lei.

Art. 10 - As tabelas constantes nos itens II.1 e IV.1 do Anexo IV da Lei n° 20.518, de

2012, passam a vigorar, a partir de 1° de agosto de 2012, na forma do Anexo V desta

lei.
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Art.  11  -  Ficam  extintos  os  seguintes  cargos  vagos  de  provimento  efetivo

pertencentes às carreiras do Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e

Social do Poder Executivo, instituídas pela Lei n° 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;

II - três cargos de Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento -

Códigos ANGPD CA 756 a 758.

Art.  12  -  Ficam  criados  os  seguintes  cargos  de  provimento  efetivo,  com  os

quantitativos e a lotação abaixo especificados:

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 n° 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 n° 15.302, de 10 de agosto de 2004, pertencente

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 n°

15.465,  de  13  de  janeiro  de  2005,  pertencentes  ao  Grupo  de  Atividades  de

Seguridade Social do Poder Executivo, 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

trata  a  Lei  n°  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 n° 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;
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VI - trinta cargos da carreira de Técnico de Desenvolvimento Econômico e Social,

de  que  trata  a  Lei  n°  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 n° 15.470, de 13 de janeiro de

2005, pertencentes ao Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria e

Auditoria e Político-Institucionais do Poder Executivo, 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 n°

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;

IX - duzentos cargos da carreira de Agente Governamental, de que trata a Lei n°

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.

Parágrafo único -  Em virtude das criações de cargos previstas no “caput”  e das

extinções previstas no art. 11 desta lei, a quantidade de cargos das carreiras a seguir

passa a ser:

I - 1.711 para a carreira de Assistente Executivo de Defesa Social, e “1.398”, para a

carreira de Analista Executivo de Defesa Social, constantes no item I.1 do Anexo I da

Lei n° 15.301, de 2004;

II  -  2.476 para a carreira de Agente de Segurança Socioeducativo, constante no

Anexo da Lei n° 15.302, de 2004;

III - 194 para a carreira de Assistente Técnico de Seguridade Social, e “53”, para a

carreira de Analista de Gestão de Seguridade Social, constantes, respectivamente,

nos itens I.2.2 e I.2.3 do Anexo I da Lei n° 15.465, de 2005;

IV - 46 para a carreira de Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial, constante no

item I.4.1 do Anexo I da Lei n° 15.468, de 2005;

V  -  1.055  para  a  carreira  de  Assistente  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em
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Desenvolvimento, e 825 para a carreira de Analista de Gestão e Políticas Públicas em

Desenvolvimento, constantes, respectivamente, nos itens I.1.2 e I.1.3 do Anexo I da

Lei n° 15.468, de 2005;

VI  -  82  para  a  carreira  de  Técnico  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social,

constante no item I.7.2 do Anexo I da Lei n° 15.468, de 2005;

VII - 776 para a carreira de Agente Governamental, e 887 para a carreira de Gestor

Governamental, constantes nos itens I.2.1 e I.2.2 do Anexo I da Lei n° 15.470, de

2005.

Art. 13 - O § 3° do art. 24 da Lei n° 20.336, de 2 de agosto de 2012, passa a vigorar

com a redação que segue, e fica acrescentado ao artigo o seguinte § 7°:

“Art. 24 - (...)

§  3°  -  No  mínimo  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  dos  cargos  de  Analista  de

Patrimônio  Cultural  I  e  25% (vinte  e  cinco  por  cento)  dos  cargos  de  Analista  de

Patrimônio Cultural II criados no “caput” deste artigo serão de recrutamento limitado.

(...)

§ 7° - Na hipótese de o cômputo do percentual de que trata o § 3° deste artigo

resultar  em  número  fracionário  de  cargos,  será  considerado  o  número  inteiro

imediatamente superior.”.

Art. 14 - Fica acrescentado ao art. 1° da Lei n° 15.462, de 13 de janeiro de 2005, o

seguinte inciso XXI:

“Art. 1° - (...)

XXI - Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde.”.

Art.  15 -  Fica acrescentado ao inciso I  do art.  3°  da Lei  n°  15.462,  de 2005, a

seguinte alínea “g”:

“Art. 3° - (...)

I - (...)

g) Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde;”.

Art.  16 -  Fica acrescentada ao inciso I  do art.  9°  da Lei  n°  15.462,  de 2005, a

seguinte alínea “f”, e fica acrescentado ao artigo o § 8° a seguir:

“Art. 9° - (...)

I - (...)
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f) quarenta horas para os ocupantes de cargos da carreira de Auditor Assistencial

Estadual do Sistema Único de Saúde;

(...)

§  8°  -  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 semanal

de trabalho de vinte horas.”.

Art. 17 - Fica acrescentado ao art. 11 da Lei n° 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. 18 - Ficam acrescentados à Lei n° 15.462, de 2005, os seguintes arts. 4°-A e

4°-B:

“Art. 4°-A - Compete ao Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde:

I  -  realizar  auditorias  programadas em serviços de  saúde do Sistema Único de

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
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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;

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. 4°-B - 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

empresária ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS;

II - exercer as atribuições de Auditor Assistencial Estadual do SUS em sociedade

empresária ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS na

qual exerça atividade remunerada.”.

Art.  19 -  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. 1° da Lei n°

15.462, de 2005, acrescentado por esta lei, com lotação na SES.

Art.  20  -  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 n° 15.462,

de 2005.

Parágrafo único - Em função do disposto no “caput”, a quantidade de cargos da

carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, constante no item I.1.5 do

Anexo I da Lei n° 15.462, de 2005, passa a ser: “2.134”.

Art. 21 - O Anexo I da Lei n° 15.462, de 2005, fica acrescido do item I.1.7, na forma

do Anexo VI desta lei.
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Art. 22 - Fica acrescentado ao Anexo I da Lei n° 15.786, de 2005, o item I.1.6, que

contém a tabela de vencimento básico da carreira de Auditor Assistencial Estadual do

Sistema Único de Saúde, na forma do Anexo VII desta lei.

Art. 23 - Os subitens II.1.3 e II.1.5 do item II.1 do Anexo II da Lei n° 15.462, de

2005,  passam a vigorar na forma do Anexo VIII  desta lei,  e fica acrescentado ao

mesmo item o subitem II.1.7, também na forma do Anexo VIII.

Art. 24 - O “caput” e o § 4° do art. 31 da Lei n° 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.

(...)

§  4°  -  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. 25 - O “caput” do art. 32 da Lei n° 20.364, de 2012, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 32 - Fica instituído o Prêmio por Desempenho de Metas - PDM -, destinado

aos servidores públicos integrantes do SUS designados para o exercício da função

gratificada de regulação da assistência à saúde e aos servidores ocupantes do cargo

de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde.”.

Art. 26 - O inciso II do art. 33 da Lei n° 20.364, de 2012, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 33 - (...)

II - para o servidor ocupante de cargo 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.  27 -  O art.  34 da Lei  n° 20.364, de 2012,  passa a vigorar com a seguinte

redação:
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“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 § 4° do art.  31 desta lei,

conforme critérios estabelecidos em resolução conjunta da Seplag e da SES.

§ 1° -  Até que seja realizada a primeira avaliação específica a que se refere o

“caput”,  o  valor  do  PDM será definido  considerando-se exclusivamente a nota  da

avaliação  do  Acordo  de  Resultados  conferida  à  Superintendência  de  Regulação

Assistencial ou à unidade decorrente de sua transformação que tenha competências

correlatas.

§ 2° - Os resultados da avaliação de desempenho específica de que trata o § 4° 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. 28 - As funções gratificadas previstas no inciso II do art. 11 da Lei Delegada n°

174, de 26 de janeiro de 2007, serão extintas à medida que forem providos os cargos

de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde, na proporção de uma

função extinta a cada cargo provido.

Parágrafo único - As funções gratificadas a que se refere o “caput” também serão

extintas em caso de vacância antes do provimento dos cargos de Auditor Assistencial

Estadual do Sistema Único de Saúde.

Art. 29 - Ficam extintos no mês subsequente ao da publicação desta lei:

I - o nível I da estrutura da carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual, constante

no item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.464, de 13 de janeiro de 2005;

II - os níveis I e II da estrutura da carreira de Gestor Fazendário, constante do item

I.2 no Anexo I da Lei n° 15.464, de 2005;

III -  o nível I da estrutura da carreira de Técnico Fazendário de Administração e

Finanças, constante no item I.3 do Anexo I da Lei n° 15.464, de 2005;

IV - o nível I da estrutura da carreira de Analista Fazendário de Administração e

Finanças, constante no item I.4 do Anexo I da Lei n° 15.464, de 2005.

Art. 30 - O Anexo I da Lei n° 15.464, de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo IX
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desta lei, a partir do mês subsequente ao da publicação desta lei.

Art. 31 - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras

previstas no art. 1° da Lei n° 15.464, de 2005, serão reposicionados nos níveis da

estrutura instituída pelo art. 30, na forma prevista no Anexo X desta lei.

§ 1° - Os servidores posicionados em níveis que não tenham sido extintos pelo art.

29 serão reposicionados na nova estrutura no mesmo grau em que se encontravam

na data do reposicionamento.

§  2°  -  Os  servidores  posicionados  nos  níveis  extintos  pelo  art.  29  serão

reposicionados na nova estrutura no grau previsto na correlação constante no Anexo

XI desta lei.

§ 3° - Será assegurado ao servidor ativo posicionado em níveis não extintos pelo

art.  29 o posicionamento não inferior ao grau alcançado por qualquer servidor em

função do disposto no § 2°.

Art.  32 -  O reposicionamento  de que trata  o art.  31 não acarretará redução na

remuneração do servidor.

Art. 33 - Os servidores de que trata o § 2° do art. 31 somente farão jus a nova

promoção  após  o  cumprimento  do  interstício  de  cinco  anos  contados  do  mês

subsequente  ao  da  publicação  desta  lei,  observados  os  demais  requisitos  para

promoção previstos na legislação vigente.

Art. 34 - Os servidores posicionados nos termos dos §§ 2° ou 3° do art. 31 somente

farão jus a nova progressão após o cumprimento do interstício de dois anos contados

do mês subsequente ao da publicação desta lei,  observados os demais requisitos

para progressão previstos na legislação vigente.

Parágrafo único - O disposto no art. 17 da Lei n° 15.464, de 2005, não se aplica ao

servidor que for reposicionado nos termos do § 2° do art. 31, observando-se neste

caso, para a progressão, o interstício de que trata o “caput”.

Art.  35 -  O art.  6°  da Lei  n°  15.464,  de 2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 6° - 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.
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§ 1° - 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 § 2°.

§ 2° - O titular da SEF só poderá autorizar a cessão de servidor com ônus para o

órgão de origem, de que trata o § 1°, em uma das seguintes hipóteses:

I - cessão para o exercício de cargo em comissão igual ou superior a DAD-8 na

administração direta ou DAI-27 na administração autárquica e fundacional;

II - excepcionalmente, observado o interesse operacional ou estratégico da SEF, a

cessão para o exercício de cargo em comissão de nível superior de escolaridade, em

órgãos integrantes do sistema de planejamento, gestão e finanças.

§ 3° - Ressalvadas as situações previstas nos §§ 1° e 2°, a cessão de servidor

ocupante de cargo das carreiras de que trata esta lei será efetuada sem ônus para o

órgão de origem.”.

Art.  36 -  O art.  9°  da Lei  n°  15.464,  de 2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  9°  -  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. 37 - O Anexo I da Lei n° 16.190, de 22 de junho de 2006, passa a vigorar na

forma do Anexo XII, a partir do mês subsequente ao da publicação desta lei.

Art. 38 - 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 n° 16.190,

de 2006, na seguinte proporção e nas datas abaixo relacionadas:

I - incorporação de um terço, em 1° de julho de 2013;

II - incorporação de um terço, em 1° de julho de 2014;

III - incorporação de um terço, em 1° de julho de 2015.

§  1°  -  A GDI-Reserva de que trata este artigo  será extinta  à medida que suas
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parcelas forem sendo incorporadas na forma do “caput”, extinguindo-se integralmente

em 1° de julho de 2015, verificada até sua extinção a forma de correção vigente na

data de publicação desta lei para as parcelas remanescentes.

§ 2° - No período compreendido entre a extinção dos níveis de que trata o art. 29 e

a incorporação prevista no inciso I do “caput” deste artigo, as tabelas de vencimento

básico  das  carreiras  de  Analista  Fazendário  de  Administração  e  Finanças  e  de

Técnico Fazendário de Administração e Finanças serão as constantes no Anexo XIII

desta lei.

§ 3°  -  As tabelas constantes no Anexo II  da Lei  n° 16.190, de 2006, passam a

vigorar, a partir de 1° de julho de 2013, na forma do Anexo XIV desta lei.

§ 4° - O Poder Executivo republicará as tabelas constantes no Anexo II da Lei n°

16.190, de 2006, com os valores decorrentes das incorporações previstas nos incisos

II e III do “caput”, até o último dia do mês anterior às referidas incorporações.

Art. 39 - O § 4° do art. 12 da Lei n° 16.190, de 2006, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.12 - (...)

§ 4° - 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. 40 - A Lei n° 16.190, de 2006, fica acrescida do seguinte art. 13-A:

“Art.  13-A -  A Gepi  incorpora-se  aos proventos de  aposentadoria  e pensão dos

servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras de Auditor Fiscal

da  Receita Estadual  e Gestor  Fazendário,  do  Grupo de Atividades de Tributação,

Fiscalização  e  Arrecadação,  de  que  trata  a  Lei  n°  15.464,  de  2005,  desde  que

percebida pelos  períodos de tempo estabelecidos na alínea “c”  do inciso I  ou  no

parágrafo único do art. 7° da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002.

§ 1° -  Será  considerado,  para  efeito  da contagem do tempo a que se refere o

“caput”,  o  período  em  que  o  Auditor  Fiscal  da  Receita  Estadual  ou  o  Gestor

Fazendário tiver exercido cargo de provimento em comissão de que trata a Lei n°

6.762, de 1975.

§ 2° - Para fins de apuração do percentual a ser incorporado será considerada a
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média  da  gratificação  recebida  nos  últimos  trezentos  e  sessenta  e  cinco  dias

imediatamente anteriores à aposentadoria ou à instituição da pensão.”.

§ 3° - A média a que se refere o § 2° 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.”.

Art. 41 - O disposto no “caput” do art. 13-A da Lei n° 16.190, de 2006, introduzido

por esta lei, 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. 42 - O “caput” do art. 17 da Lei n° 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 para os 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 n° 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.  43  -  O  art.  18  da  Lei  n°  16.190,  de  2006,  passa  a  vigorar  acrescido  dos

seguintes §§ 1°, 2°, 3°:

“Art. 18 - (...)

§  1°  -  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, desde que haja a efetiva contribuição

previdenciária incidente sobre a parcela relativa à GDI.

§ 2° - 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.

§ 3° - A média a que se refere o § 2° 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.”.
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Art. 44 - Para fins do cálculo a que se refere o § 3° do art. 18 da Lei n° 16.190, de

2006, relativamente ao período em que o servidor tiver ocupado cargo em comissão

entre a data da instituição da GDI e o início da vigência desta lei, fica assegurado o

limite máximo regulamentar da gratificação.

Art. 45 - O § 1° do art. 8° da Lei Delegada n° 176, de 26 de janeiro de 2007, passa

a vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o § 4° a seguir:

“Art. 8° - (...)

§ 1° - As funções relativas aos cargos de Superintendente do Tesouro Estadual, de

Diretor  Central  do Tesouro Estadual  I  e  de Diretor  Central  do Tesouro Estadual  II

serão exercidas por ocupantes desses cargos em comissão do Quadro de Cargos do

Tesouro Estadual ou por ocupantes dos cargos correspondentes na Lei n° 6.762, de

1975, conforme a correspondência estabelecida no Anexo IV desta lei delegada.

(…)

§ 4° -  A ocupação de cada cargo do Tesouro Estadual previsto no § 1° veda a

ocupação simultânea de um cargo correspondente da Lei n° 6.762, de 1975.

Art. 46 - O Anexo IX da Lei Delegada n° 174, de 2007, passa a vigorar na forma do

Anexo XV desta lei.

Art. 47 - Fica instituída, no âmbito do Departamento de Obras Públicas do Estado

de  Minas  Gerais  -  Deop-MG -  e  do  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem do

Estado de Minas Gerais - 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.

§ 1° - A Gippea será paga mensalmente e terá o valor máximo de R$2.200,00 (dois

mil e duzentos reais).

§ 2° - Para o 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.

§ 3° - Para a elaboração do plano de trabalho de que trata o inciso I do § 2°, serão

considerados indicadores finalísticos e operacionais relativos ao custo, ao prazo e à

qualidade das obras e projetos realizados por meio do Deop-MG e do DER-MG.

§ 4° -  O pagamento da Gippea está condicionado à disponibilidade de recursos

próprios do Deop-Mg ou do DER-MG e ao atendimento, pelo servidor, dos seguintes

requisitos:

I - comprovar a conclusão de curso superior de Engenharia ou 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 - ter cumprido no mínimo 70% (setenta por cento) das metas previstas no plano

de trabalho a que se refere o inciso I do § 2°;

V - ter obtido resultado satisfatório na ADI ou na etapa da AED relativa ao período

avaliatório imediatamente anterior à apuração do valor da Gippea.

§ 5° - A exigência prevista no inciso III do § 4° não se aplica ao ocupante de cargo

de provimento em comissão de recrutamento amplo que estiver exercendo funções

de assessoramento ou coordenação nas áreas de engenharia ou arquitetura.

§ 6° - Para aplicação dos critérios de que tratam os incisos IV e V do § 4°, 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.

§ 7° - É de responsabilidade do Deop-MG e do DER-MG o pagamento da Gippea, a

qual será financiada com recursos próprios.

§  8°  -  A Gippea  não  poderá  ser  percebida  cumulativamente  com  a  vantagem

pessoal de que trata o § 4° do art. 1° da Lei n° 14.683, de 2003.

§ 9° - O servidor poderá optar por não perceber a vantagem pessoal de que trata o
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§ 4° do art. 1° da Lei n° 14.683, de 2003, durante o período previsto para execução

do plano de trabalho a que se refere o inciso I do § 2°, passando a perceber, nessa

hipótese, a Gippea, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no § 4° 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 § 4°, com a ressalva prevista no § 5°.

§ 11 - A Gippea não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária e não

será  considerada  para  o  cálculo  de  nenhuma  outra  vantagem,  exceto  férias  e

gratificação natalina.

Art. 48 - 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, respectivamente, os incisos XVIII e XIX do art.

1° da Lei n° 15.462, de 2005, com valor correspondente a 40% (quarenta por cento)

do vencimento básico do respectivo  cargo de provimento  efetivo,  a partir  do mês

subsequente ao da 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 1° de agosto de 2013.

Art. 49 - O inciso II do art. 3° da Lei n° 15.466, de 13 de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° - (…)

II - na Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -, na Fundação João

Pinheiro - FJP -, no Instituto de Geociências Aplicadas - IGA - e na Fundação Centro

Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex -,

cargos da carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia.”.

Art.  50 -  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.  51 -  Ficam criados dois  cargos de provimento em comissão de Analista de
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Patrimônio Cultural II - APC-II -, de que trata o art. 24 da Lei n° 20.336, de 2012.

Art. 52 - O título do item X.2 do Anexo X da Lei n° 15961, de 2005, passa a ser:

“Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras da Seplag, Segov, CGE, AGE, OGE,

ERMG-BR, ERMG-RJ e Gabinete Militar  do Governador,  Secretaria  de Estado de

Casa Civil e de Relações Institucionais”.

Art. 53 - 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 -

ficam mantidas, nos termos do art. 20 da Lei n° 15.461, de 13 de janeiro de 2005.

Art. 54 - Fica revogado o inciso IV do art. 5° da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de

2004.

Art. 55 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - André Quintão - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva - Célio Moreira.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de 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 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA DE

ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS - E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

(...)

I.1.2 - CARREIRA DE ASSISTENTE EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* -  A carreira de Assistente Executivo de Defesa Social,  carga horária 30 horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  A carreira de Assistente Executivo de Defesa Social,  carga horária 40 horas
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semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

I.1.3 - CARREIRA DE ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A carreira  de  Analista  Executivo  de  Defesa  Social,  carga  horária  30  horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A carreira  de  Analista  Executivo  de  Defesa  Social,  carga  horária  40  horas

semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

(…)

I.2  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DO  QUADRO

ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA

(...)

I.2.2  -  CARREIRA  DE  ASSISTENTE  ADMINISTRATIVO  DA  DEFENSORIA

PÚBLICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  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 4.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  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 4.4.2013.

I.2.3 - CARREIRA DE GESTOR DA DEFENSORIA PÚBLICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor da Defensoria Pública,

carga  horária  30  horas  semanais,   foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

4.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor da Defensoria Pública,

carga  horária  40  horas  semanais,   foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

4.4.2013.
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(...)

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

II.2 - CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Técnico de Desenvolvimento Rural,

carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Técnico de Desenvolvimento Rural,

carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

II.2.3 - CARREIRA DE ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Analista de Desenvolvimento Rural,

carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

(...)

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

(...)
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CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - 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

4.4.2013.

(...)

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. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES -, DA

FUNDAÇÃO  CENTRO  TECNOLÓGICO  DE  MINAS  GERAIS  -  CETEC  -,  DA

FUNDAÇÃO  DE  AMPARO  À  PESQUISA  DO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS  -

FAPEMIG  -,  DA  FUNDAÇÃO  JOÃO  PINHEIRO  -  FJP  -,  DO  INSTITUTO  DE

GEOCIÊNCIAS APLICADAS - IGA - E DA FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL

DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS - HIDROEX

(...)

VI.1.2 - CARREIRA DE TÉCNICO EM ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - 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 4.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Técnico em Atividades de Ciência e

Tecnologia, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”,

de 4.4.2013.

VI.1.3 - CARREIRA DE GESTOR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - 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 4.4.2013.
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VI.2 - TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DO CETEC, DA FJP E

DO IGA

VI.2.1 - CARREIRA DE PESQUISADOR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  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 4.4.2013.

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

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Técnico de Cultura, carga horária

30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Técnico de Cultura, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

(...)

VII.1.4 - CARREIRA DE GESTOR DE CULTURA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Gestor de Cultura, carga horária 30

horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Gestor de Cultura, carga horária 40

horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.
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(...)

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

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Analista de Gestão Artística, carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

(...)

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

* - 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 4.4.2013.

ANEXO VIII

(a que se refere o inciso VIII 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 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
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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

* - 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 4.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - 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 4.4.2013.

VIII.1.3  -  CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM

DESENVOLVIMENTO

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - 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 4.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - 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 4.4.2013.

(...)

VIII.4  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DA  JUNTA

COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG

(...)
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VIII.4.3 - CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO E REGISTRO EMPRESARIAL

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  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 4.4.2013.

(...)

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

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Analista de Gestão Lotérica, carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

(...)

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

* -  A tabela  de  vencimento  básico da carreira de Gestor  de  Telecomunicações,

carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

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

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  carreira  de  Técnico  de  Desenvolvimento
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Econômico e Social,  carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 4.4.2013.

VIII.7.3  -  CARREIRA DE  ANALISTA DE  DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E

SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  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 4.4.2013.

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

* -  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

4.4.2013.

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  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 PÚBLICAS

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Fiscal de Transportes e Obras

Públicas, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de
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4.4.2013.

IX.1.5 - CARREIRA DE GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - 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

4.4.2013.

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,  CGE,  AGE,  OGE,  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

* -  A tabela  de vencimento  básico da carreira de  Agente Governamental,  carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  A tabela  de vencimento  básico da carreira de  Agente Governamental,  carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

X.2.2 - CARREIRA DE GESTOR GOVERNAMENTAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* -  A tabela  de  vencimento  básico  da carreira  de Gestor  Governamental,  carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  A tabela  de  vencimento  básico  da carreira  de Gestor  Governamental,  carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.
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X.3  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO BÁSICO DAS  CARREIRAS  DA IMPRENSA

OFICIAL-MG

(...)

X.3.5 - CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO

(…)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Analista de Gestão, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

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

* - 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

4.4.2013.

X.4.2 - CARREIRA DE COMANDANTE DE AERONAVE DO GABINETE MILITAR

DO GOVERNADOR

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* -  A tabela  de vencimento  básico da carreira de  Comandante  de  Aeronave do

Gabinete Militar do Governador, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

ANEXO II

(a que se refere o art. 2° da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.785, de 27 de outubro de 2005)

(...)

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

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Técnico Universitário, carga horária
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30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Técnico Universitário, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

I.4.2 - CARREIRA DE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO DE SAÚDE

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Técnico Universitário de Saúde,

carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da carreira de Técnico Universitário de Saúde,

carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

ANEXO III

(a que se refere o art. 3° da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005)

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

* -  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 4.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  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 4.4.2013.

I.1.3 - Carreira de Técnico de Atenção à Saúde

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - 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 4.4.2013.

(...)



390
____________________________________________________________________________

ANEXO IV

(a que se refere o art. 9° 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

* - O quadro contendo as atribuições dos cargos das carreiras da Polícia Civil de

Minas Gerais foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

ANEXO V

(a que se refere o art. 10 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 dos servidores da

carreira de Técnico Operacional da Saúde foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

4.4.2013.

(...)

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 dos servidores da

carreira de Profissional de Enfermagem foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

4.4.2013.

ANEXO VI

(a que se refere o art. 21 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1°, parágrafo único, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 42,

44 e 46 da Lei n° 15.462, de 13 de janeiro de 2005)
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Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde

I.1 - SES

(...)

I.1.7 - Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde

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

4.4.2013.

ANEXO VII

(a que se refere o art. 22 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005)

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.1.6. Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde

Carga horária: 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 4.4.2013.

ANEXO VIII

(a que se refere o art. 23 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 4° da Lei n° 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
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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.

(...)

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 IX

(a que se refere o art. 30 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1°, 28, 31 e 33 da Lei n° 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, carga horária 40

horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

I.2 - Gestor Fazendário - Gefaz

Carga horária semanal de trabalho: 40 horas

* - A Estrutura da Carreira do Gestor Fazendário, carga horária 40 horas semanais,

foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

I.3 - Técnico Fazendário de Administração e Finanças
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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

4.4.2013.

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

4.4.2013.

ANEXO X

(a que se refere o art. 31 da Lei n° , de de de 2013)

TABELA DE CORRELAÇÃO PARA O POSICIONAMENTO DOS SERVIDORES NOS

NÍVEIS DA NOVA ESTRUTURA DAS CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE

TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO E DAS CARREIRAS DE

TÉCNICO FAZENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DE ANALISTA

FAZENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

X.1 - Auditor Fiscal da Receita Estadual - Afre

* - A Tabela de Correlação para o posicionamento dos servidores da carreira de

Auditor  Fiscal  da  Receita  Estadual  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

4.4.2013.

X.2 - Gestor Fazendário - Gefaz

* - A Tabela de Correlação para o posicionamento dos servidores da carreira de

Gestor Fazendário foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

X.3 - Técnico Fazendário de Administração e Finanças - Tfaz

* - A Tabela de Correlação para o posicionamento dos servidores da carreira de

Técnico  Fazendário  de  Administração  e  Finanças  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 4.4.2013.

X.4 - Analista Fazendário de Administração e Finanças - Afaz

* - A Tabela de Correlação para o posicionamento dos servidores da carreira de

Analista  Fazendário  de  Administração  e  Finanças  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 4.4.2013.
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ANEXO XI

( a que se refere o § 2° do art. 31 da Lei n° , de de de 2013)

TABELA DE CORRELAÇÃO PARA O POSICIONAMENTO DOS SERVIDORES

POSICIONADOS EM NÍVEIS EXTINTOS PELO ART. 29 NOS NÍVEIS E GRAUS DA

NOVA ESTRUTURA DAS CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE

TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO E DAS CARREIRAS DE

TÉCNICO FAZENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DE ANALISTA

FAZENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

XI.1 - Auditor Fiscal da Receita Estadual - Afre

* - A Tabela de Correlação para o posicionamento dos servidores da carreira de

Auditor  Fiscal  da  Receita  Estadual  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

4.4.2013.

XI.2 - Gestor Fazendário - Gefaz

* - A Tabela de Correlação para o posicionamento dos servidores da carreira de

Gestor Fazendário foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

XI.3 - Técnico Fazendário de Administração e Finanças - Tfaz - 30 ou 40 HORAS

* - A Tabela de Correlação para o posicionamento dos servidores da carreira de

Técnico  Fazendário  de  Administração  e  Finanças  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 4.4.2013.

XI.4 - Analista Fazendário de Administração e Finanças - Afaz - 30 ou 40 HORAS

* - A Tabela de Correlação para o posicionamento dos servidores da carreira de

Analista  Fazendário  de  Administração  e  Finanças  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 4.4.2013.

ANEXO XII

(a que se refere o art. 37 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o inciso I do art. 1° da Lei n° 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
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*  -  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

4.4.2013.

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 4.4.2013.

ANEXO XIII

( a que se refere o art. § 2° do art. 38 da Lei n° , de de de 2013)

Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras de Técnico Fazendário de Administração

e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças com vigência a

partir do mês subsequente ao da publicação desta lei até 30/06/2013

XIII.1 - Técnico Fazendário de Administração e Finanças

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 4.4.2013.

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 4.4.2013.

XIII.2 - Analista Fazendário de Administração e Finanças

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 4.4.2013.

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 4.4.2013.
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ANEXO XIV

( a que se refere o art. § 3° do art. 38 da Lei n° , de de de 2013)

Vigência de 1° de julho de 2013 a 30 de junho de 2014

“ANEXO II

(a que se refere o inciso II do art. 1° da Lei n° 16.190, de 22 de junho de 2006)

Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras de Técnico Fazendário de Administração

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 4.4.2013.

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 4.4.2013.

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 4.4.2013.

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 4.4.2013.

ANEXO XV

(a que se refere o art. 46 da Lei n° , de de de 2013)

"ANEXO IX

(a que se refere o § 1° do art. 1° da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007)

QUADRO DE CARGOS DO TESOURO ESTADUAL

30 HORAS
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* - O Quadro de Cargos do Tesouro Estadual, carga horária 30 horas semanais, foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

40 HORAS

* - O Quadro de Cargos do Tesouro Estadual, carga horária 40 horas semanais, foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 4.4.2013.

ANEXO XIV

( a que se refere o art. § 3° do art. 38 da Lei n° , de de de 2013)

Vigência de 1° de julho de 2013 a 30 de junho de 2014

“ANEXO II

(a que se refere o inciso II do art. 1° da Lei n° 16.190, de 22 de junho de 2006)

Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras de Técnico Fazendário de Administração

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 4.4.2013.

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 4.4.2013.

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 4.4.2013.

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 4.4.2013.
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ANEXO XV

(a que se refere o art. 46 da Lei n° , de de de 2013)

"ANEXO IX

(a que se refere o § 1° do art. 1° da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007)

QUADRO DE CARGOS DO TESOURO ESTADUAL

*  -  O  Quadro  de  Cargos  do  Tesouro  Estadual  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo”, de 4.4.2013.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.197/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.197/2011, de autoria 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, foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Esta Comissão, a fim de garantir a clareza e a precisão do comando contido no art.

1° e aperfeiçoar a articulação entre os dispositivos do projeto, ajustou a redação dos

arts. 1º e 2º, transformados em um só artigo neste parecer, preservando o sentido da

norma aprovada.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.197/2011

Dispõe sobre o apoio, a ser oferecido pelo Estado ao Sistema Único de Saúde, de

unidades móveis de prevenção ao câncer.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - A rede de prevenção ao câncer no âmbito do Sistema Único de Saúde

contará,  em caráter  complementar,  com o  apoio,  a ser  oferecido  pelo  Estado,  de

unidades  móveis  de  prevenção  da  doença,  com  vistas  a  garantir  o  acesso  aos

programas de prevenção em todas as regiões de Minas Gerais.



399
____________________________________________________________________________

Parágrafo único - As unidades móveis de prevenção de que trata o “caput” serão

instaladas em veículos adaptados e contarão com equipe multidisciplinar, que atuará

de forma coordenada em todo o Estado.

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° 3.692/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.692/2013, de autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, que

fixa os valores do subsídio mensal dos membros do Poder Judiciário do Estado para

os exercícios de 2013, 2014 e 2015, 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 § 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° 3.692/2013

Fixa os valores do subsídio mensal dos membros do Poder Judiciário do Estado

para os exercícios de 2013, 2014 e 2015.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O subsídio mensal do Desembargador do Tribunal de Justiça, previsto na

Lei n° 16.114, de 18 de maio de 2006, passa a ser de:

I - R$25.323,51 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e três reais e cinquenta e um

centavos), a partir de 1° de janeiro de 2013;

II - R$26.589,68 (vinte e seis mil quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito

centavos), a partir de 1° de janeiro de 2014;

III  -  R$27.919,16  (vinte  e  sete  mil  novecentos  e  dezenove  reais  e  dezesseis

centavos), a partir de 1° de janeiro de 2015.

Art.  2° -  Os valores dos subsídios dos demais membros do Poder Judiciário  do

Estado serão calculados na forma estabelecida no art. 3° da Lei n° 16.114, de 2006.
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Art.  3°  -  As  despesas  resultantes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  das

dotações orçamentárias consignadas ao Poder Judiciário do Estado.

Art. 4° - A implementação do disposto nesta lei observará o previsto no art. 169 da

Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal n°

101, de 4 de maio de 2000.

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

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Duarte Bechir, relator - Luiz Humberto Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.693/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 3.693/2013, de autoria do Procurador-Geral de Justiça, que

reajusta os valores do subsídio mensal dos membros do Ministério Público do Estado,

foi aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.693/2013

Fixa os valores do subsídio mensal dos membros do Ministério Público do Estado

para os exercícios de 2013, 2014 e 2015.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  O  subsídio  mensal  do  Procurador-Geral  de  Justiça,  previsto  na  Lei  n°

16.079, de 26 de abril de 2006, passa a ser de:

I - R$25.323,51 (vinte e cinco mil trezentos e vinte e três reais e cinquenta e um

centavos), a partir de 1° de janeiro de 2013;

II - R$26.589,68 (vinte e seis mil quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito

centavos), a partir de 1° de janeiro de 2014;

III  -  R$27.919,16  (vinte  e  sete  mil  novecentos  e  dezenove  reais  e  dezesseis

centavos), a partir de 1° de janeiro de 2015.

Art. 2° - Os valores dos subsídios dos demais membros do Ministério Público do
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Estado serão calculados na forma estabelecida no art. 3° da Lei n° 16.079, de 2006.

Art.  3°  -  As  despesas  resultantes  da  aplicação  desta  lei  correrão  à  conta  das

dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público do Estado.

Art. 4° - A implementação do disposto nesta lei observará o previsto no art. 169 da

Constituição da República e as normas pertinentes da Lei Complementar federal n°

101, de 4 de maio de 2000.

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

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Luiz Humberto Carneiro, relator - Duarte Bechir.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

O Sr. Presidente despachou, em 2/4/2013, as seguintes comunicações:

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que notifica o falecimento do Monsenhor Júlio

Perlatto, ocorrido em 27/3/2013, em Pouso Alegre. (- Ciente. Oficie-se.)

Do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz  em  que  notifica  o  falecimento  do  Sr.  José

Eurípedes de Paula Mascarenhas, ocorrido em 19/3/2013, em Poços de Caldas. (-

Ciente. Oficie-se.)

ERRATA

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 16/2011

Na publicação da matéria em epígrafe, verificada na edição de 18/11/2011, na pág.

16, onde se lê, no Relatório:

“De autoria da Deputada”, leia-se:

“De autoria do Deputado”.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE ABRIL DE 2013

ATAS

ATA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 3/4/2013

Presidência dos Deputados José Henrique e Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  3.922  a

3.924/2013 - Requerimentos nºs 4.494 a 4.508/2013 - Requerimentos da Comissão

de Fiscalização Financeira,  das Deputadas Liza  Prado (2)  e Luzia  Ferreira e dos

Deputados Lafayette de Andrada, Sebastião Costa, Tadeu Martins Leite,  Leonardo

Moreira e Luiz Henrique - Comunicações: Comunicações das Comissões de Esporte,

de  Administração  Pública  e  de  Saúde  -  Questão  de  ordem  -  Oradores  Inscritos:

Discursos dos Deputados Lafayette de Andrada e Gustavo Corrêa e das Deputadas

Maria Tereza Lara e Luzia Ferreira - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de

Requerimentos: Requerimento da Deputada Luzia Ferreira; deferimento - Votação de

Requerimentos:  Requerimentos  da  Deputada  Liza  Prado  (2)  e  dos  Deputados

Sebastião Costa, Tadeu Martins Leite, Leonardo Moreira, Luiz Henrique e Lafayette

de  Andrada;  aprovação  -  Requerimento  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira;

aprovação;  verificação de votação; inexistência de quórum para votação e para a

continuação dos trabalhos; anulação da votação - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

da Silveira Jr.  -  Adalclever  Lopes -  Almir  Paraca -  André Quintão -  Anselmo José

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

Bonifácio Mourão - Bosco - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Celinho do

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

- Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Hélio Gomes
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-  Inácio Franco -  Jayro Lessa - João Leite -  João Vítor  Xavier  -  Juninho Araújo -

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

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

Marques Abreu -  Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério Correia -  Romel

Anízio - 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  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 Rômulo Viegas, 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 3.922/2013

Altera o inciso I do art. 5º da Lei nº 14.181, de 17 de janeiro de 2002, que dispõe

sobre a política de proteção à fauna e à flora aquáticas e de desenvolvimento da

pesca e da aquicultura no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso I do art. 5º da Lei nº 14.181, de 17 de janeiro de 2002, passa a

vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 5º - (…)

I - amadora, quando praticada com a finalidade de lazer e recreação, autorizada

pelo  órgão  competente,  ficando  estabelecida  cota  zero  para  efeito  de  transporte

capturado,  permitindo-se,  apenas,  o  consumo  pelos  participantes,  no  local  da

realização da pesca.”.

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

Sala das Reuniões, 3 de abril de 2013.

Fred Costa

Justificação: A alteração proposta neste projeto de lei tem o intuito de propor novo

regramento para sistematizar a pesca esportiva na modalidade de pesque e solte,

instituindo a cota zero, ou seja, a proibição da retirada peixe do local, permitindo-se

apenas o consumo no próprio local.

A cota zero tem como principal objetivo compensar os períodos de grande pressão

de  pesca  em  determinados  locais,  permitindo  a  elevação  e  a  recuperação  dos

estoques pesqueiros nativos, o incremento do tamanho médio dos peixes, o fomento

do  turismo  de  pescadores  esportivos,  possibilitando  a  manutenção  do  equilíbrio

biológico e garantindo a adequada evolução das espécies e da biodiversidade.

-  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 3.923/2013

Proíbe a cobrança de valores adicionais - sobretaxa para matrícula ou mensalidade

de  estudantes  com  Síndrome  de  Down,  autismo,  transtorno  invasivo  do

desenvolvimento ou outras síndromes e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a cobrança de taxa de reserva ou sobretaxa ou a cobrança de

quaisquer valores adicionais para matrícula, renovação de matrícula ou mensalidade

de  estudantes  com  Síndrome  de  Down,  autismo,  transtorno  invasivo  do

desenvolvimento  ou  outras  síndromes,  doenças  raras  ou  genéticas,  com  vistas  a

garantir o ingresso ou a permanência do estudante em instituições de ensino.

Parágrafo único - A aplicação desta lei  visa a disseminar a igualdade social e a

inclusão do estudante na sociedade,  sobretudo por  intermédio das  instituições de
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ensino, evitando-se, assim, preconceitos.

Art.  2º - As instituições de ensino devem estar preparadas para receber o aluno

especial,  dispondo de corpo docente  qualificado para tal,  com vistas  a  atender  a

todas as necessidades do aluno especial, sem que isso implique gastos extras para o

aluno especial.

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

Sala das Reuniões, 3 de abril de 2013.

Fred Costa

Justificação:  Este  projeto  tem  por  finalidade  garantir  a  igualdade  social  e  a

permanência na medida que proíbe a cobrança de taxa de reserva ou sobretaxa ou a

cobrança de quaisquer valores adicionais para matrícula, renovação de matrícula ou

mensalidade de estudantes com Síndrome de Down, autismo, transtorno invasivo do

desenvolvimento  ou  outras  síndromes,  doenças  raras  ou  genéticas,  com  vistas  a

garantir o ingresso ou permanência do estudante em instituições de ensino.

Pesquisas demonstram que alunos especiais inseridos nas instituições de ensino se

tornam  mais  sociáveis  e  comunicativos,  reduzindo  certos  comportamentos  que

poderiam ser considerados inapropriados para o convívio escolar.

Convém lembrar,  aliás,  que esse assunto tem amparo no Código de Defesa do

Consumidor:

“Seção II

Das Cláusulas Abusivas

Art. 51 - São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas

ao fornecimento de produtos e serviços que:

I  -  impossibilitem,  exonerem ou  atenuem  a  responsabilidade  do  fornecedor  por

vícios  de  qualquer  natureza  dos  produtos  e  serviços  ou  impliquem  renúncia  ou

disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor

pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos

previstos neste código;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV  -  estabeleçam  obrigações  consideradas  iníquas,  abusivas,  que  coloquem  o
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consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a

equidade”.

Esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, da Pessoa com Deficiência e de

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

PROJETO DE LEI Nº 3.924/2013

Assegura ao aluno matriculado na rede pública estadual de ensino o direito de não

se submeter a exame de avaliação curricular nas situações que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É assegurado ao aluno matriculado na rede pública estadual de ensino que,

por motivo de crença ou convicção religiosa, guardar a sexta-feira depois das dezoito

horas e o sábado o direito de não se submeter a exame de avaliação curricular nos

períodos mencionados.

§ 1º  -  No ato da matrícula, o aluno deverá apresentar declaração da instituição

religiosa que frequenta para comprovar a condição definida no “caput”.

§  2º  -  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.  2º  -  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 nº 9.394, de

20 de dezembro de 1996, quanto à frequência escolar.

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

Sala das Reuniões, 3 de abril de 2013.

Liza Prado - Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Como justificação para a reapresentação do presente projeto de lei

transcrevo parte do parecer da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia sobre

projeto  de  lei  similar,  de  autoria  da  Deputada  Liza  Prado,  que  tramitou  na  Casa

recentemente:

“A proposição em análise visa a dispensar adventistas que estudem em escolas

públicas estaduais de prestar exames de avaliação curricular nos dias de culto de sua
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religião, notadamente às sextas-feiras, depois das 18 horas, e aos sábados. Além de

definir  critério  para  identificação  do  aluno  adventista,  determina  que  os

estabelecimentos de ensino definam, no calendário,  datas para segunda chamada

dos exames.

A liberdade de crença consiste na possibilidade que cada indivíduo tem de escolher

a religião com que mais se identifica e seguir seus dogmas ou de não seguir religião

alguma. É de se supor que a liberdade de crença religiosa inclua o direito de se

fazerem opções que não conflitem com os dogmas da religião escolhida. Entretanto,

esse entendimento  tem causado alguns problemas,  principalmente  em relação às

religiões que prescrevem guardar o sábado como dia de recolhimento.

O estudo das raízes etimológicas da palavra 'sábado'  revela algo do significado

conferido a esse dia da semana pelo judaísmo. Em hebraico, sábado é 'shabbat', que

passou ao grego como 'sabbaton' e ao latim como 'sabatum'. A palavra hebraica se

relaciona com o verbo da mesma raiz que significa 'cessar', 'deixar de fazer algo',

'descansar'.

Para judeus e adventistas, o sábado é um dia sagrado e os rituais prescritos para

esse dia começam, na realidade, no pôr do sol da sexta-feira. Dessa maneira, os

seguidores  dessas  religiões  estão  sujeitos  a  princípios  de  consciência  que  os

impedem de frequentar aulas, realizar exames e até mesmo trabalhar nesse período.

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.

Se a União ainda não legislou sobre o tema, alguns Estados, contudo, já o fizeram:

no Amazonas, no Espírito Santo, na Paraíba, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do

Sul, em Santa Catarina e em São Paulo, o Poder Legislativo vem regulamentando a

concessão do direito de manutenção dessa prática religiosa.”

Por esta razão solicito aos pares que aprovem esta proposição.

- 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.
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REQUERIMENTOS

Nº 4.494/2013, do Deputado Bonifácio Mourão, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o jornal "Diário do Rio Doce" pelos 55 anos de sua fundação.

(- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.495/2013, do Deputado Ulysses Gomes, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Associação dos Amigos do Caminho da Fé pelos 10 anos

de  sua  fundação  e  pelo  trabalho  voluntário  no  apoio  aos  peregrinos  da  fé.  (-  À

Comissão de Cultura.)

Nº 4.496/2013, do Deputado Duarte Bechir,  em que solicita seja encaminhado à

Cemig Serviços pedido de informações sobre o programa de desligamento voluntário

promovido por essa empresa.

Nº  4.497/2013,  da  Comissão  de  Cultura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Comando da PMMG pedido de informações sobre as ocorrências registradas pela

Polícia Ambiental de Montes Claros, a fim de aferir se estão sendo solicitadas pelas

vítimas ou se a polícia está agindo de ofício, conforme denúncia feita pelo Sr. Silvano

Tolentino,  Vice-Presidente  do  Sindicato  dos  Bares,  Restaurantes  e  Similares  de

Montes Claros.

Nº  4.498/2013,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  a

Secretaria de Saúde pedido de informações sobre a implantação e o cronograma de

funcionamento do Samu Macro-Sul do Estado. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  4.499/2013,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para a reforma e a aquisição de novos

equipamentos  para  o  Hospital  Municipal  de  Coração  de  Jesus,  que  atende  aos

Municípios da microrregião.

Nº 4.500/2013, da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, em

que solicita seja encaminhado aos Deputados Federais e Senadores mineiros pedido

de providências para que o Congresso Nacional também realize audiência pública em

favor da restauração e duplicação da BR-251.

Nº 4.501/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 255º CIA do 54º BPM que

participaram da operação que culminou na apreensão de 670 quilos de maconha,
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encontrados na carroceria de um veículo, no Município de Ituiutaba.

Nº 4.502/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 23ª Cia. PM Independente

que participaram da operação que culminou na prisão de um homem que cometia os

crimes de exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica, em Carbonita.

Nº 4.503/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 2ª Cia. Rotam e na Cia.

Independente de Polícia de  Cães que participaram da operação que culminou na

prisão de dois  homens  e  na  apreensão de 616 pinos  de  cocaína,  meio  quilo  de

"crack", 43 buchas de maconha, duas balanças de precisão e material para embalar

drogas, além de armas e dinheiro, no Bairro Fazendinha, em Belo Horizonte.

Nº  4.504/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Polícia  Civil  pedido  de  providências  para  que  haja  empenho  na

investigação e  na conclusão do inquérito  policial  originado dos fatos  descritos  no

Boletim  de  Ocorrência  nº  M0712-2013-0000095,  que  narra  a  prisão  do  Sr.  José

Maurício  de  Figueiredo  pela  possível  prática  dos  crimes  de  exercício  ilegal  da

medicina e falsidade ideológica.

Nº  4.505/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  pedido  de  providências  para

acompanhar a investigação e a conclusão do inquérito policial  originado dos fatos

descritos no Boletim de Ocorrência nº M0712-2013-0000095, que narra a prisão do

Sr. José Maurício de Figueiredo pela possível prática dos crimes de exercício ilegal

da medicina e falsidade ideológica, em Carbonita.

Nº 4.506/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 22º BPM e no Batalhão de

Eventos que participaram da operação que culminou na identificação e na prisão do

suspeito de ter promovido o tiroteio que resultou na morte de um homem e deixou 15

pessoas feridas durante um baile "funk", no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte.

Nº 4.507/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso à Sgt. PM Junia Dias Murta, atualmente aposentada, pela

participação em operação que originou a primeira prisão em flagrante realizada por
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policial feminina em Minas Gerais.

Nº 4.508/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis lotados na 6ª Delegacia de Polícia Civil

que  participaram  da  operação que  culminou na  identificação  de  uma refinaria  de

drogas que abastecia diversas regiões do Município de Juiz de Fora.

-  São  também  encaminhados  à  Presidência  requerimentos  da  Comissão  de

Fiscalização  Financeira,  das  Deputadas  Liza  Prado  (2)  e  Luzia  Ferreira  e  dos

Deputados Lafayette de Andrada, Sebastião Costa, Tadeu Martins Leite,  Leonardo

Moreira e Luiz Henrique.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  das  Comissões  de

Esporte, de Administração Pública e de Saúde.

Questão de Ordem

O Deputado Tadeu Martins Leite - Caro Presidente, Deputado José Henrique, em

10/10/2011 apresentei requerimento a esta Casa para que se pedissem explicações

ao Comando do Corpo de Bombeiros sobre o desaparecimento ou desvio de uma

escada  comprada  com  recursos  da  Sudene  de Montes  Claros  para  a  cidade  de

Uberlândia. Para não falar que essa solicitação foi respondida de fato exatamente um

ano depois de feita, ela foi respondida em 9/10/2012, por meio de ofício que enviaram

a esta  Casa e  do  qual  recebi  uma cópia.  Nele,  confirmavam que  a  escada  fora

destinada ao Município de Uberlândia e expunham algumas contrarrazões para ela

ter sido tirada de Montes Claros, que,  no  meu entendimento,  não são plausíveis.

Considerando  que  ela  foi  comprada  com  recursos  da  área  mineira  da  Sudene,

entendo  que  ela  não  poderia  ter  saído  daquela  área.  Mas  venho  aqui,  por  esta

questão de ordem, para cobrar talvez uma posição a mais do Corpo de Bombeiros,

porque eles explicaram de fato o porquê da escada ter saído de Montes Claros, uma

explicação  não  muito  boa  no  meu  entender,  pela  questão  da  Sudene.  Então  eu

gostaria de cobrar  agora também o que o Corpo de Bombeiros  resolverá no que

tange a esse equipamento para a região. Sabemos o quanto a nossa cidade está

crescendo, a importância dela hoje e a quantidade de empresas que estão indo para

a cidade e  região,  e infelizmente o Corpo de Bombeiros  não tem o equipamento
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necessário para um salvamento se houver um incêndio num prédio mais alto. Tive

uma informação de que foi incluído, no orçamento de 2013 do Corpo de Bombeiros, a

aquisição de equipamentos para  o  7º  Batalhão de Montes  Claros,  mas  tive  essa

informação ainda informalmente. Eu gostaria de saber se isso é fato e, então, clamar,

mais uma vez, pela necessidade desse equipamento para a nossa região. Sabemos

hoje da importância dele.  Inclusive, ontem, o Vereador Cláudio Prates, de Montes

Claros, iniciou uma campanha na cidade, juntamente com a população, campanha

que já faço aqui há pouco mais de dois anos, pedindo: devolvam a nossa escada

para a cidade de Montes Claros; devolvam o nosso caminhão, o nosso equipamento

para  a  cidade  de  Montes  Claros.  Passaram-se  dois  anos  e  nada  aconteceu.

Recebemos uma explicação do porquê de ter  saído, e,  no meu entender,  ela não

poderia ter  saído porque foi comprada com recurso da Sudene.  Mas não tivemos

nenhuma informação do que será feito. Então gostaria também de colocar esta Casa

ciente  desse  assunto,  voltando  a  dizer  da  importância  e  da  necessidade  desse

equipamento no Corpo de Bombeiros para a nossa região. Conversando mais cedo

com a Deputada Liza Prado, ela até me falou que o equipamento realmente está lá,

mas  totalmente  deteriorado,  sem  nenhuma  condição  de  uso.  Pois  então  iremos,

juntamente  com  a  Deputada  Liza  Prado,  pedir  o  equipamento  para  a  cidade  de

Uberlândia,  porque ele  é  interessante e  necessário,  mas também solicitaremos a

devolução ou, quem sabe, a aquisição de um equipamento novo para a nossa região,

para a nossa cidade de Montes Claros.

O Sr.  Presidente  -  A Presidência  solicita  ao  Deputado Tadeu Martins  Leite  que

encaminhe um novo requerimento pedindo as providências em relação à escada.

O Deputado Tadeu Martins Leite - Farei isso imediatamente, Sr. Presidente.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, senhores telespectadores da TV Assembleia, assomo a

esta  tribuna  para  reportar  uma  audiência  pública  que  aconteceu  ontem,  na

Assembleia Legislativa, convocada pelo eminente Deputado Rogério Correia, com a

participação principal do Sindifisco, em que se procurava criticar e denegrir a conduta
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do Estado quando oferece incentivos fiscais para empresas que vêm se instalar em

Minas Gerais. A crítica que se fez e que já escutei - e que é errônea, falácia - é que

Minas Gerais, nos últimos anos, perdeu algo em torno de R$10.000.000.000,00 de

arrecadação em função de incentivos fiscais dados a empresas poderosas.

Pois  bem!  Fizemos  questão  de  levar  para  aquela  audiência  um  vídeo,  que  foi

captado  do  noticiário  de  vários  Governadores  em  solenidades  públicas.  Como

exemplo cito os Governadores de São Paulo, da Bahia, de Goiás, do Espírito Santo e

do  Rio  de  Janeiro.  Nessas  solenidades,  estiveram  presentes  empresários  e  a

Federação  das  Indústrias,  e  eles  anunciavam,  então,  um  novo  tempo  em  seus

respectivos  Estados,  graças  aos  incentivos  fiscais.  Aliás,  graças  a  isso  várias

indústrias estariam se estabelecendo em seus respectivos Estados.

Ora, quero deixar bem claro que lamentavelmente o Estado de Minas é obrigado a

dar incentivos fiscais em razão da guerra tributária e fiscal dos outros Estados. Como

sabemos, Minas Gerais é um Estado mediterrâneo e faz fronteira com nove Estados

da  Federação,  e  cada  um  deles,  por  interesse  numa  determinada  área  de

desenvolvimento, resolve dar o incentivo fiscal para uma indústria daquele setor. Se é

oferecido  à  indústria  que  está  em Minas  um  grande  incentivo  fiscal  para  que se

instale em outro Estado, obviamente ela se muda rapidamente para lá. Logo, para se

defender e defender o povo mineiro, o governo de Minas tem de oferecer o mesmo

incentivo fiscal a ela.

Cito alguns exemplos. A fábrica Pif Paf Alimentos, da Zona da Mata, em Visconde

do Rio Branco, estava pronta para mudar-se para o Estado de Goiás. Qual impacto

não haveria na Zona da Mata se a Pif Paf fosse embora? Então, o governo de Minas

concedeu-lhe incentivo fiscal para que permanecesse na Zona da Mata mineira.

Está aqui o Deputado Tadeu Martins Leite. Recentemente se instalou no Norte de

Minas  a  Alpargatas,  graças  a  incentivos  fiscais.  Foi  interessante  para  o  povo  de

Montes Claros e do Norte de Minas a chegada da Alpargatas lá? É óbvio que sim. Se

foi interessante para o povo do Norte de Minas, também o foi para todo o Estado. As

pessoas se esquecem de que essa é a reflexão que temos de fazer. Além disso, as

pessoas se  esquecem de que,  quando  uma grande indústria  se instala graças a

incentivo  fiscal,  o  Estado,  se  por  um  lado  deixa  de  arrecadar  dela  porque  lhe
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concedeu um regime tributário especial, ou seja, mais barato, por outro lado ganha no

volume. Quando uma empresa desse tamanho e volume se instala no Estado, uma

quantidade  de  empregos  é  levada  para  aquela  região,  todos  os  empregados

consomem alimentação e a própria indústria gasta energia. Há ICMS em tudo isso, e

o Estado está arrecadando. Logo, concede incentivo fiscal para uma empresa, mas

ganha no conjunto.

O gráfico é muito claro, pois mostra que, com essa política de incentivos fiscais

adotada pelo governo, o PIB industrial de Minas Gerais, nos últimos 10 anos, cresceu

muito acima da média nacional do PIB da indústria do Brasil. Isso ocorreu graças a

esse regime, a essa política de concessão de incentivos fiscais.

Há pouco tempo recebemos a Ambev no Triângulo Mineiro. Ela não veio em razão

dos belos olhos do povo mineiro, mas, sim, dos incentivos fiscais concedidos pelo

governo de Minas. O povo do Triângulo está triste com a instalação da Ambev lá?

Obviamente que não. Observem o desenvolvimento que uma indústria como essa

traz para toda uma região.

Recentemente  a  Itambé,  em  Pará  de  Minas,  cidade  do  nosso  eminente  ex-

Deputado  Antônio  Júlio,  estava  pronta  para  ir  para  São  Paulo,  que  estava

concedendo incentivos fiscais. O governo de Minas foi obrigado a conceder esses

incentivos, e a Itambé está aqui. Imaginem qual seria o impacto para toda a região de

Pará de Minas se ela fosse embora.

Deputados, o intuito desta minha fala é não só tranquilizar, mas também trazer a

verdade. Com a política de incentivos fiscais, se o governo de Minas é obrigado a

fazê-los em razão da guerra fiscal dos outros Estados, a verdade é que não é Minas

quem a inicia - aliás, Minas apenas se defende e se protege. Graças a essa política

de incentivos fiscais, a arrecadação de ICMS no Estado vem crescendo nos últimos

10  anos.  Conforme  disse,  o  PIB  da  indústria  de  Minas,  nestes  últimos  10 anos,

cresceu muito mais do que a média do PIB da indústria nacional.

Portanto,  quero  elogiar  o  Governador  Anastasia  e  parabenizar  os  técnicos  da

Secretaria de Fazenda, porque estamos adotando, sim, uma política correta para o

povo de Minas Gerais.

O melhor de tudo, o melhor dos mundos é o que Minas defende: o fim da guerra
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fiscal, uma legislação única para todo o País, para que Minas Gerais não venha a

fazer o que está fazendo, protegendo-se por meio dos incentivos fiscais.

Concedo  aparte  ao  Deputado  Bosco.  Em  seguida,  vou  mudar  rapidamente  a

temática da nossa fala.

O Deputado Bosco (em aparte) - Prezado Deputado Lafayette de Andrada, Líder do

Bloco Transparência e Resultado,  gostaria  de  fazer  um aparte  bem breve.  Quero

cumprimentar V.  Exa. por ter  trazido a esta tribuna, nesta reunião, o resultado da

audiência realizada ontem nesta Casa, que foi extremamente positiva. Acredito que

foi até uma oportunidade para o governo demonstrar o seu comprometimento com o

crescimento socioeconômico do Estado.

Gostaria, Deputado Lafayette de Andrada, de dar um testemunho da minha cidade,

Araxá. Foi instalada há cerca de cinco anos uma indústria do ramo alimentício, a Bem

Brasil, uma indústria que produz batatas pré-fritas, um produto altamente consumido

em Minas Gerais e em todo o País. Hoje, o Brasil - já incluída a produção de Minas

Gerais - só produz 20% da demanda do mercado. O restante,  80%, é importado,

principalmente  da  Argentina.  A Bem  Brasil  foi  instalada  em  Araxá  porque  houve

participação  efetiva  do  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais,  na  ocasião,  do

Governador Aécio Neves, com o apoio do então Vice-Governador Anastasia, e do

Município,  que tinha  como administrador  o  ex-Prefeito  Toninho.  Naquela  ocasião,

houve algumas críticas em relação ao apoio concedido pelo Município e pelo Estado

para que a indústria pudesse se instalar ali. Veja bem, Deputado, essa indústria fez

um comprometimento com o Estado e principalmente com o Município de Araxá de

que ela reverteria todos os investimentos e incentivos do Estado e do Município em

10 anos. No entanto, a indústria Bem Brasil surpreendeu a todos nós. Em apenas três

anos ela reverteu para o Estado e Município, em benefícios e impostos, tudo que

havia se comprometido, pactuado, a devolver. Aliás, mais do que isso, ela dobrou a

produção. Ela começou com a geração de 100 empregos e hoje gera mais de 300.

O  Deputado  Lafayette  de  Andrada*  -  A política  de  incentivo  fiscal  em  Minas  é

acertada.

O Deputado Bosco (em aparte) - Isso demonstra que Minas, o nosso governo, está

no  caminho  certo.  Queria  apenas  prestar  essa  contribuição.  Quero  ainda
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cumprimentar os Vereadores da nossa querida Lagoa Grande, que nos brindam com

a sua visita. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela presença. Muito obrigado,

meu Líder Deputado Lafayette.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Obrigado, Deputado Bosco, pela intervenção,

que trouxe um acréscimo a nossas palavras, referentes a incentivos fiscais.

Srs.  Deputados,  quero  aproveitar  este  momento  e  fazer  alguns  comentários

relativos à Cemig. Eventualmente escuto alguns Deputados da Oposição criticarem a

Cemig pelo valor da tarifa. Quero lembrar que a tarifa cobrada pela Cemig é imposta

pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Annel. É ela que diz: “Cemig, a sua tarifa

é tanto”. Em São Paulo: “Cesp, a sua tarifa é tanto”. No Rio de Janeiro: “Light, a sua

tarifa é tanto”. Não é a Cemig que escolhe, é a Aneel, agência do governo federal,

quem determina. A Cemig simplesmente cumpre. Então é uma grande falácia, uma

grande mentira dizer que, por culpa do governo de Minas, por culpa da Cemig, temos

a maior tarifa do Brasil. Se temos a maior tarifa do Brasil é porque temos a maior rede

de cabeamento, é porque temos os maiores investimentos, e a Aneel, reconhecendo

isso, determina que a Cemig cobre x ou y.

Quero dizer ainda que, em algum momento, foi citado aqui que a Cemig apareceu

em 25º lugar no “ranking” de qualidade das concessionárias em uma pesquisa.

Esperem  aí:  são  duas  pesquisas.  As  pessoas  gostam  de  confundir  alhos  com

bugalhos para enfumaçar a verdade quando não há argumentos verdadeiros. São

duas pesquisas: existe a pesquisa de qualidade e a pesquisa das metas. Na pesquisa

de qualidade, quanto ao nível  de satisfação do consumidor,  a Cemig ficou em 2º

lugar.  Ficou  em  2º  lugar  quando  pesquisada  a  satisfação  do  consumidor.  Essa

pesquisa foi feita pela Aneel, do governo federal do PT. A Cemig ficou em 2º lugar na

satisfação do consumidor. Mas que pesquisa é essa em que a Cemig aparece em 25º

lugar? É a pesquisa das metas. Cada empresa impôs a si um conjunto de metas. As

metas que a Cemig se impôs foram altamente rígidas, altamente ambiciosas. E ela

conseguiu atingir todas.

Ao  contrário  da  Cemig,  em  outros  Estados  em  que  as  empresas  são

desorganizadas,  desarticuladas,  não  são  tão  desenvolvidas  como  a  Cemig,  elas

estabeleceram para si metas pífias. E a empresa que colocou metas pífias para si
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alcançou  o  dobro  delas.  A Cemig  colocou  para  si  as  metas  mais  ambiciosas  e

conseguiu atingi-las.  Mas não atingiu o dobro.  No “ranking” de quem atingiu suas

metas, as empresas que colocaram metas pífias ficaram na frente, é claro. O Estado

tal fez 30% acima da sua meta; outro Estado ficou 80% acima da sua meta. Quais

foram essas metas? É isso que temos que saber. As metas da Cemig foram as mais

ambiciosas do Brasil,  foram as que tinham maior  investimento em tecnologia,  em

ação, na diminuição do risco de apagões que tanto são criticados aqui.

Os apagões que acontecem em Minas Gerais são previamente acertados com os

consumidores,  quando é  necessário diminuir  o  fornecimento  de energia.  A Cemig

informa que faltará luz na Rua B e comunica isso ao residente dessa rua; informa que

faltará luz na Rua C no dia tal, de 9 horas da manhã ao meio-dia, e comunica que não

haverá  fornecimento  de  energia.  A Cemig  procede assim,  ao  contrário  de  outros

Estados. E é computado que, de 9 horas ao meio-dia, não houve luz, e de fato não

houve. Mas não houve por quê? Porque a Cemig está investindo em qualidade, em

tecnologia. Nesse caso, quando falta luz, dizem que a Cemig não forneceu energia

por tantas horas. Ora, vamos comparar Minas Gerais com Sergipe? Com Alagoas?

Minas Gerais tem o tamanho da França, é 12 vezes maior que Alagoas e 15 vezes

maior que Sergipe. Vejam o cabeamento que precisamos fazer, vejam a infraestrutura

que precisamos ter, e temos a melhor tecnologia do Brasil, essa é a grande verdade.

Por  fim,  Sr.  Presidente,  para concluir,  o  noticiário  oficial  do  governo federal,  da

Agência Brasil, nos informou, na semana passada, que a Eletrobras teve um prejuízo

de quase R$6.500.000.000,00 no ano passado e que o povo brasileiro é que terá que

pagar. O cidadão e o contribuinte estão pagando pela má gestão. Sabemos o que

estão fazendo com a Petrobras. Estão desmanchando a Petrobras com a corrupção,

também estão desmanchando a Eletrobras por falta de gestão. Enquanto a Cemig, a

cada ano, acumula lucros, acumula eficiência e ganha prêmios, o governo federal, a

Agência Brasil  do governo federal anuncia um prejuízo de R$6.400.000.000,00 na

Eletrobras, que não teve uma administração eficiente como a da Cemig.

Sr. Presidente, eram essas as minhas palavras. Muito obrigado. Boa tarde a todos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Corrêa.
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O Deputado Gustavo Corrêa* -  Boa tarde a V.  Exa.,  Presidente Deputado José

Henrique.  Queria  cumprimentar  todos  os  Deputados  e  Deputadas  presentes,  os

nossos visitantes nas galerias, todos os telespectadores que nos acompanham pela

TV Assembleia, a grande televisão desta Casa, que tem levado a todo o Estado de

Minas  Gerais  o  trabalho  que  os  Deputados  têm  realizado  nas  comissões  e  nas

audiências  públicas.  Deputado  Rômulo  Viegas,  essa  televisão  é  totalmente

democrática. Nela todos - da Situação e da Oposição - têm condições de manifestar

suas opiniões e ideias. Essa televisão foi criada pelo nosso grande colega Deputado

Alencar da Silveira, que, podemos dizer, é um dos decanos desta Casa.

Queria dizer aos senhores e às senhoras que estava com certa saudade desta

tribuna,  Deputado Tadeu Martins  Leite.  Na manhã  de hoje,  meu grande  amigo  e

colega Deputado Arlen Santiago disse que estava com saudade de ouvir de mim a

defesa do atual governo do nosso grande Governador, Prof. Antonio Augusto Junho

Anastasia, e do ex-Governador e atual Senador Aécio Neves. Imagino e digo sempre,

Deputado Bonifácio Mourão, que as maiores virtudes ou qualidades de um homem

público são a lealdade e a gratidão. Quero hoje externar publicamente - aliás já o fiz

inúmeras vezes e continuarei fazendo por onde quer que eu ande neste nosso Estado

de Minas Gerais e por este Brasil afora - a minha eterna gratidão ao atual Senador

Aécio Neves. Na minha opinião, Deputado Tenente Lúcio, ele é e foi,  sem dúvida

alguma, o maior Governador que Minas Gerais teve.

Digo sempre, Deputado Alencar da Silveira, que não gosto de utilizar esta tribuna

para fazer críticas a partido político, a qualquer governante ou ao atual governo do

nosso país. Hoje vou me ater - e vou ao encontro do que o Deputado Arlen Santiago

questionou nessa manhã - aos avanços que Minas Gerais alcançou de 2002 até os

dias de hoje. Não vou fazer críticas a partido político algum, ao que hoje governa o

nosso país, o PT - aliás aprendi a admirá-lo. O ex-Presidente Lula é um homem de

valor, tentou por inúmeras vezes alcançar a Presidência da República e conseguiu

alcançá-la.  Tenho  minhas  divergências,  mas  conseguiu  alcançar  alguns  avanços.

Entretanto, infelizmente, proporcionou ao Brasil manchetes de jornais negativas que

jamais imaginaria e gostaria de ver.

Antes  de  falar  dos  avanços  que  o  governo  Aécio  e  o  governo  Anastasia
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proporcionaram aos mineiros, que servem de referência aos brasileiros e a outros

países, queria parabenizar o Presidente desta Casa, Deputado Dinis Pinheiro, que,

de  forma  pioneira  -  e  tive  oportunidade  de  frequentar  e  acompanhar  inúmeras

audiências públicas realizadas -, levou a Assembleia, como disse em seu discurso de

posse, ao encontro da população mineira. Ele mostrou as ações que os Deputados

desta Casa têm feito, pôde mostrar à população as suas lutas e as lutas em que esta

Casa tem se empenhado, como a Campanha Assine+Saúde e a renegociação da

dívida pública, que fará com que os Municípios tenham condições de investir cada

vez  mais.  Quero  publicamente  parabenizar  o  Presidente  Dinis  Pinheiro  pela  sua

iniciativa pioneira. Tenho dito sempre que o futuro certamente lhe reserva algo melhor

ou postos mais altos no nosso Estado.

Deputado Rômulo Viegas, daqui a pouco concedo-lhe aparte. Lembro-me de que,

quando ganhou as eleições no ano de 2002, o Deputado Federal Aécio Neves dizia,

logo na montagem de seu governo, na transição do governo do ex-Presidente Itamar

Franco, que faria,  sem dúvida, um governo que ficaria marcado em Minas Gerais.

Não  que  seus  antecessores  tivessem  sido  maus  governantes,  mas  porque

implementaria  uma forma moderna de governar,  faria  uma gestão que atendesse

exatamente os anseios da população - e as outras gestões também atenderam -,

sobretudo de acordo com o que os habitantes queriam no momento. Lembro-me de

que muitas  vezes  Aécio  Neves  foi  incompreendido,  crucificado,  por  alguns cortes

necessários.

E aqui quero dizer: ao contrário do atual governo, que na última semana criou o

trigésimo nono ministério, o Senador Aécio Neves diminuiu o número de secretarias

em seu governo e não precisou alojar seus apadrinhados políticos. E aí me incluo,

porque poucos sabem que naquele momento disputei as eleições, obtive 44 mil votos,

e  fui  durante  dois  anos  o  primeiro  suplente  da  coligação  PSDB,  PFL -  naquele

momento, era esse o nome do partido - e outros partidos. O Senador Aécio Neves

não prestigiou o seu partido político, porque dizia sempre que a população é maior

que  os  partidos  políticos.  O  povo  de  Minas  era  mais  importante,  como continua

sendo, do que atender a um interesse político. Ao contrário do que tem sido realizado

pelo governo federal, que oferece ministério para tentar antecipar a eleição de 2014.
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Naquele momento, o Senador Aécio Neves - se não me engano, pois posso estar

equivocado - deixou em funcionamento apenas 16 ou 17 secretarias no Estado de

Minas Gerais. Os dois primeiros anos foram difíceis. Não estava neste Parlamento,

mas tenho certeza de que vários que aqui estavam, como os Deputados Adelmo,

Sargento  Rodrigues,  Arlen  Santiago e  outros,  sabem das  dificuldades  que,  como

parlamentares,  enfrentaram.  Deputado  Mourão,  o  governo  do  Estado  estava  em

recessão e sem condições de fazer os investimentos necessários para colocar as

finanças do Estado em dia e, em 2005, aí sim, começar a fazer os investimentos que

todos nós hoje, independentemente de partido político, devemos aplaudir.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Obrigado, Deputado Gustavo Corrêa. V.

Exa.,  com  muita  serenidade  e  com  bastante  eficiência,  demonstra  sua  ação

parlamentar nesta Casa, fazendo um breve histórico da postura do Senador Aécio

Neves  quando  Governador  de  Minas.  Isso  é  motivo  de  orgulho  para  todos  nós,

porque sabemos das dificuldades encontradas no início de 2003, mas foi necessário

o rigor da administração pública. Foi colocado em prática o choque de gestão e uma

agenda  de  resultados,  e  temos  a  grata  satisfação  de  ver  o  reconhecimento

internacional  disso.  Muitas  vezes,  a  Oposição  critica,  mas  o  conceito  AAA dos

mecanismos de fomento internacionais dão a Minas Gerais credibilidade, reconhecida

pelo próprio governo federal.

Em  um  dos  maiores  Estados  do  Brasil,  com  853  Municípios,  com  muitas

dificuldades em todos os setores da sociedade, o então Governador Aécio Neves fez

uma modificação na administração pública  ao  lado do  seu Vice-Governador,  hoje

Governador  Anastasia,  e  conseguiu  colocar  Minas  Gerais  em  um  patamar

diferenciado. Foram feitas várias palestras pelo Estado inteiro a respeito do choque

de  gestão,  tão  criticado,  até  mesmo  de  forma  veemente  e  pessoal,  por  alguns

parlamentares da  Oposição nesta  Casa,  o  que lamentamos.  Mas  vale  a  máxima,

como eu digo sempre no meu discurso: Estados e Municípios estão com extremas

dificuldades, e até esta data nenhum governo teve condições nem coragem de mudar

esse modelo  de  pactuação  e  distribuição de recursos  que aí  está  para  os  entes

federados, colocando Municípios e Estados cada vez mais em situação difícil.

Portanto, quero parabenizá-lo e mandar, do Parlamento mineiro, um grande abraço
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ao mais querido, ao Senador Aécio Neves, pela sua atuação também no Senado e

pela liderança que assume na Oposição. A democracia se fortalece com situação e

oposição, e acho que o Brasil tem que ter oposição. Quero cumprimentar, de público,

o Governador Anastasia e toda a sua equipe pela eficiência administrativa do nosso

Estado. Muito obrigado.

O Deputado Gustavo Corrêa* - Quero cumprimentar V. Exa. pelo trabalho que vem

realizando. Antes de conceder aparte ao meu amigo, companheiro e inspirador deste

pronunciamento, Deputado Arlen Santiago, destaco que eu poderia, Deputada Luzia

Ferreira, ficar a tarde toda elencando e enumerando os avanços que Minas teve nos

últimos anos.

Deputado Hely Tarqüínio, existe avanço maior que o asfalto, que o Proacesso, hoje

uma realidade de todos os Municípios mineiros? Aqueles que não o têm é por culpa

do governo federal. Salto da Divisa - que tenho muito orgulho de representar -, última

cidade de Minas Gerais na divisa com a Bahia, não tem asfalto ainda porque, para

chegar até lá, é preciso passar por uma BR, e o DNIT não quer transferir essa estrada

para o governo do Estado por vaidade. Não quer que o governo estadual faça o

asfalto e entregue a via à população. Existe avanço maior que o PSF, presente nos

Distritos de Minas Gerais, nas cidades mais carentes dos Vales do Jequitinhonha e do

Mucuri e do Norte de Minas?

Elencarei  ainda mais  uma conquista.  O Deputado Rogério Correia,  que aqui  se

encontra, sabe muito bem o que quero dizer. Há cerca de dois domingos, Deputados

Fabiano  e  Arlen  Santiago,  quando  eu  estava  em  minha  casa,  ao  lado  de  meus

familiares, acompanhando o Twitter, algo moderno nos dias de hoje, vi o Deputado

Rogério Correia, lá em Fruta de Leite,  postando uma foto no Instagram. E isso é

possível  graças  ao  Minas  Comunica.  O  glorioso  Senador  Aécio  proporcionou  ao

Deputado  Rogério  Correia  condições  para  mostrar  a  seus  eleitores,  em  pleno

domingo, sua atividade parlamentar. Essas conquistas não podem ser negadas pelos

que aqui estão.

Criticar, digo sempre, é muito fácil, mas vamos criticar com propostas concretas.

Em vez de ocuparem a tribuna para dizer que o Senador fez isso ou deixou de fazer

aquilo, que o Senador é o culpado pela dengue, que o Governador é culpado disso ou
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daquilo,  apresentem  propostas.  Onde  está  o  metrô?  A  Copa  do  Mundo  está

chegando. A Presidente Dilma, mineira, mais uma vez nos preteriu. Em vez de dar o

Ministério a um mineiro, já que a maior malha rodoviária federal está em Minas, o que

demonstraria amor a este Estado, ela preferiu agradar outro parlamentar, de outro

Estado, para vislumbrar, quem sabe, apoio político futuro. Espero que, daqui a alguns

anos, as futuras gerações venham a se orgulhar e saibam reconhecer os avanços

que Minas alcançou nos últimos anos.

Poderia gastar todo o meu tempo aqui, mas não posso deixar de conceder aparte

ao Deputado Arlen Santiago, que, com certeza, como Deputado atuante do Norte de

Minas, sabe das conquistas que o Governador Aécio, hoje Senador, e o Governador

Anastasia conseguiram, sobretudo, para o povo do Norte de Minas. Ao final, direi o

que espero do Senador Aécio.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Caro amigo, Deputado Gustavo Corrêa,

que bem conhece nosso querido Senador, o ex-Governador Aécio Neves, V. Exa. faz

um grande trabalho parlamentar aqui, usando pouco a tribuna. Hoje até brincamos

sobre isso, mas V. Exa. já estava inscrito para usar a tribuna e falar verdades. Porque

o que ouvimos sempre é: vamos falar mal, falar mal, falar mal. Falar mal de quem?

De quem pode ser Presidente da República? De quem pode acabar com os 20 anos

de poder? Quem é essa pessoa? Aécio Neves, que conseguiu fazer 224 estradas

asfaltadas,  que conseguiu  colocar  Minas  Gerais  à  frente.  Hoje,  quando a  Polícia

Militar  vai  a uma oficina mecânica, ela pode pagar.  Antes do Aécio,  isso não era

possível. Não tem nem o que conversar, V. Exa. está coberto de razão. São obras,

obras e obras. Realmente esse grande mineiro, o nosso querido Aécio Neves, filho do

Aécio Cunha,  que esteve no Norte de Minas e que faz tanta falta  àquela região,

transformou  Minas  Gerais  e  deu  exemplo  para  o  Brasil  inteiro.  Sem  sombra  de

dúvida, como Senador ele já está ajudando a transformar o Brasil,  dizendo o que

precisa ser feito em termos de redistribuição financeira para os Estados e Municípios.

Cada dia mais, os Municípios estão acachapados pelo peso do governo federal, que

só destina 3,5% do Orçamento para a área da saúde, pagando apenas R$6,35 por

uma consulta.

Temos o Pro-Hosp, o Urgência e Emergência, que são programas de combate.
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Parabéns,  meu caro  amigo Gustavo Corrêa.  Continue nessa brilhante  trajetória,

seguindo os passos do nosso querido amigo, Aécio Neves.

O Deputado Gustavo Corrêa* - Já concluirei, Presidente Hely Tarqüínio.

Obrigado, Deputado Arlen. Quero parabenizar V. Exa. pela lembrança. Há o ditado

popular: “Filho de peixe, peixinho é”. V. Exa. se lembrou muito bem do saudoso Aécio

Cunha,  que  também  foi  colega  e  companheiro  do  meu  pai.  Ele  é  excepcional

parlamentar e, com certeza, ajudou muito Minas Gerais. Consequentemente, o pai do

nosso Senador Aécio Neves também.

Queria apenas agradecer a atenção das senhoras e dos senhores. Temos a certeza

de que, como bem eu disse, daqui há alguns anos as futuras gerações reconhecerão

os avanços que Minas teve nesses últimos anos. Tenho a certeza também, Deputado

Rômulo, de que, em 2015, todos nós acompanharemos e aplaudiremos, em 1º lugar,

aqui em Belo Horizonte ou em Brasília, a subida do Senador Aécio Neves na rampa

do Palácio do Planalto.

Um grande abraço e uma boa tarde a todos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Nossos cumprimentos ao Presidente desta reunião,

Deputado Hely Tarqüínio, às Deputadas e aos Deputados desta Casa, à nossa amiga,

Deputada Luzia Ferreira, da bancada feminina, e aos nobres e ilustres Deputados

desta Casa.

O Deputado Fred nos precedeu. Ainda bem que na democracia é assim. Ouvimos

os  dois  lados,  Deputado.  É  importante  haver  essa  discussão  democrática,  pois

viemos até aqui não porque ele fez essas considerações, antecipando a campanha

eleitoral  de 2014,  mas porque já tínhamos nos inscrito  para falar  que,  com muito

orgulho, felizmente, temos neste país uma mulher, a nossa Presidenta Dilma. Ela tem

nos honrado como mulher mineira e tem feito um trabalho comprometido com o nosso

povo, sobretudo com a educação. Por isso, gostaria de mencionar alguns feitos deste

mesmo governo federal em relação à educação do nosso país. Temos um Brasil que,

apesar  dos  desafios,  tem  se  preocupado  e  trabalhado  para  que  suas  crianças,

adolescentes e jovens tenham acesso a uma educação de qualidade.
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Nesta semana, a Presidenta Dilma, o governo federal abriu crédito extraordinário de

R$1.680.000.000,00  para  o  Ministério  da  Educação,  conforme  a  Lei  nº  12.791,

publicada na edição de 1º de abril do “Diário Oficial da União”. Os recursos irão para

o Fundo de Financiamento Estudantil - Fies.

Estive,  recentemente,  na PUC,  em Betim,  conversando com o  Reitor  e com os

professores, exatamente para refletirmos sobre o Fies. Como ele foi ampliado!  Os

juros são de apenas 3.4 ao ano, e os estudantes começam a pagar depois de um ano

de formados.  Não há mais  limite de renda.  Todos aqueles  cidadãos do País  que

quiserem estudar, de família simples, popular ou rica, poderão usar recurso público -

um direito, sobretudo, dos nossos jovens, Deputado.

Há seis meses aproximadamente,  estava vendo a pesquisa:  no  Brasil  tínhamos

apenas 11% de pessoas com curso superior. Isso é muito pouco. Temos de avançar

muito, muito mesmo. Não podemos aceitar essa situação. Há alguns anos, também

não  tínhamos  investimentos  em  cursos  técnicos.  Lembro-me  de  que,  em  1998,

quando cheguei pela primeira vez nesta Casa, eu recebia filas de jovens querendo

bolsas de estudo. Houve um tempo em que a Assembleia fornecia bolsas de estudo,

mas, naquela época, esse benefício já havia sido extinto. Por quê? Porque não havia

cursos  técnicos  profissionalizantes  e  os  jovens  não  dispunham  de  recursos  para

pagar cursos superiores. Além disso, o número de vagas em universidades federais

era mínimo. Hoje estamos revertendo esse quadro. Estamos numa curva ascendente,

mas ainda longe do que desejamos. Espero que todos os jovens que queiram fazer

curso superior ou técnico tenham esse direito.

Quando  há  investimento  no  Fies,  ficamos  alegres,  porque  isso  trará

desenvolvimento sustentável, econômico e social para o nosso Brasil.

Recentemente,  vimos  o  grande  problema  da  violência,  no  trânsito,  na  falta  de

segurança que predomina em todo o Brasil, e Minas Gerais não está de fora desse

quadro.  Em  Minas  o  índice  de  violência  é  muito  alto.  Basta  haver  um  feriado

prolongado, e todos ficamos com medo, vigiando o índice de mortalidade. Temos de

mudar essa situação e, para transformá-la e combater essa violência na sociedade,

nas escolas,  temos de investir  também em educação.  De fato,  as  denúncias  são

muitas.  Por  mês,  o  Disque-Denúncia  do  Sindicato  dos  Professores  de  Escolas
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Particulares  tem  recebido  cerca  de  10  denúncias  de  violência  dentro  de  escolas

particulares ou públicas. Esse índice é altíssimo, e pensamos que nossos filhos e

netos estão protegidos nas escolas. Temos de mudar isso.

Ontem, conversava com uma jornalista da Rádio Itatiaia e refletíamos sobre essa

questão. Tivemos oportunidade de dizer que, para mudar essa situação, precisamos

ter escolas em tempo integral e de qualidade desde a educação infantil e precisamos

dar  apoio às famílias, pois  muitas estão vulnerabilizadas, com mães dependentes

químicas do “crack”. Então, trata-se de um esforço concentrado não apenas de um

partido, mas de toda a sociedade. Temos de unir esforços.

No caso, estamos falando da nossa Presidenta Dilma, e ela tem o objetivo claro e a

convicção  de  que,  se  investir  na  educação,  dará  saltos  maiores  em  relação  ao

desenvolvimento do País. Por isso, permanentemente temos salientado nesta Casa

as suas ações em prol da valorização da educação, como os 100% dos “royalties”

futuros do petróleo do pré-sal para a educação, e muitos Prefeitos não querem isso.

Muitos  falaram que  querem  dividi-los  com  a  saúde.  A saúde é  muito  importante.

Temos de investir em saúde, mas que sejam outros recursos. Não podemos ter medo

de  investir  em  educação.  O  resultado  se  dará  a  médio  prazo.  E  o  discurso  de

prioridade da educação é fácil,  mas a prática é difícil.  Ter coragem de investir  na

educação, às vezes, é muito difícil. Portanto, temos de ser persistentes.

O Deputado Tadeu Martins Leite (em aparte) - Deputada Maria Tereza Lara, quero

aproveitar o pronunciamento de V. Exa. para parabenizar a nossa Presidenta Dilma

Rousseff  pelos  avanços  na  educação.  Mas,  no  momento,  parabenizo-a  por  uma

situação específica que aconteceu ontem.

Todos sabemos das dificuldades por que passam as regiões do Norte de Minas, do

Jequitinhonha e do Nordeste do Brasil, no que tange à seca. Aqui, na nossa região do

Norte de Minas, estamos convivendo com a pior seca dos últimos 50 anos. Isso é

inquestionável.  Portanto,  venho  parabenizar,  de  fato,  a  nossa  Presidenta  Dilma

porque ontem, em uma reunião do Conselho Deliberativo da Sudene em Fortaleza,

ela anunciou a liberação de recursos de mais de R$9.000.000.000,00 para o combate

e a  prevenção da seca na  região  da Sudene.  Nessa região,  168 Municípios  são

mineiros. E, graças a Deus, nessa parte dos Municípios mineiros, o governo federal
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disponibilizará  pouco  mais  de  R$258.000.000,00  para  superação  e  prevenção  da

seca.

Isso  nos  traz  uma  pequena  tranquilidade.  Por  que  falo  pequena?  Porque  não

adianta só liberar  o recurso.  O governo do Estado,  o governo federal  e todas as

entidades que possam ajudar têm de trabalhar cada vez mais no combate à seca.

Costumo  dizer  que  essa  é  uma  bandeira  a  que  todos  temos  de  aderir.

Independentemente de questões partidárias, a questão da seca é de humanidade.

Quando falta água na casa da pessoa, quando ela não a tem para beber, o problema

é muito grave. E hoje em dia não estamos mais discutindo a questão da produção:

atualmente a circunstância está tão grave que já estamos discutindo a falta d'água

para consumo humano. Portanto, precisamos, sim, desse recurso.

Parabenizo  a  nossa  Presidente  Dilma  Rousseff  por  estes  mais  de

R$9.000.000.000,00 destinados ao combate e à prevenção à seca. Espero que, com

mais esse recurso, o governo do Estado, por meio da Sedvan, tenha a competência

necessária  para ajudar  na  prevenção e  combate  à  seca na nossa região.  Vários

recursos foram para lá,  mas, infelizmente, ainda estão parados em razão de mau

gerenciamento. Parabéns, Presidente Dilma! Vamos esperar que a Sedvan faça de

fato um trabalho competente para ajudar o povo sofrido da nossa região do Norte de

Minas e do Jequitinhonha.

A Deputada Maria Tereza Lara  - Deputado Tadeu, mencionei o que V. Exa. falou

muito bem. Serão beneficiados 168 Municípios mineiros das regiões Norte, Vale do

Jequitinhonha e Mucuri, com recursos de R$258.000.000,00. V. Exa., assim como os

Deputados  Paulo  Guedes,  Carlos  Pimenta  e  outros,  acompanham  de  perto  essa

situação.  É  importante  que  haja  integração  das  três  esferas  de  Poder  e  das

entidades, para que esse benefício chegue à população o mais rápido possível. O

governo federal tem esse compromisso.

Continuando a  falar  sobre  a  educação,  ressalto  que as crianças,  as  mães  que

precisam de creche para deixar  seus filhos são outra preocupação da Presidenta

Dilma.  No dia 1º  de abril,  ela disse que o governo federal  deverá entregar  8.685

creches até 2014, superando a meta de 6 mil unidades. O Ministério da Educação

deve  fazer  licitação  para  escolher  um  projeto  padrão  de  creche  pré-moldada,
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oferecendo qualidade no atendimento, que seja 20% mais barato. Essa creche pré-

moldada tem conforto térmico para que as crianças não passem calor nos meses

mais quentes nem frio durante o inverno. As salas de aula precisam ter boa acústica.

Desde o início do seu governo, foram entregues 612 creches em todo o País, 2.568

estão em obras e 2.217 foram contratadas. Isso demonstra a sensibilidade da mulher,

que sabe que, de modo geral, as mães é que cuidam das crianças e precisam da

educação infantil. A maioria das mulheres hoje trabalha fora.

O governo está selecionando projetos municipais para financiar a construção de

mais 3.288 creches até 2014.  Atenção, Prefeituras, atenção Prefeitos de todas as

cidades de Minas Gerais: a seleção para garantir creches termina no dia 31 de maio.

Escolham um terreno e apresentem projetos para creches. Se aprovados, o governo

repassará o dinheiro para a construção das creches. A participação dos Prefeitos, o

envio de todos os dados ao Ministério da Educação é muito importante. O governo

financiará  a construção das  creches e pagará a  manutenção das unidades até a

chegada dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação

Básica - Fundeb. No caso de crianças do programa Bolsa Família, ele contribuirá com

50% a mais para a manutenção dessas escolas. Vemos a importância de se investir

na educação infantil até a universidade. O Pronatec também é fundamental. Hoje, o

instituto federal está disponibilizando recursos a todos os Municípios interessados e

que têm espaço para implantar os cursos. Os professores são pagos pelo governo

federal.

No seu discurso, mais uma vez, a Presidenta voltou a defender a educação e a

importância dos “royalties” do petróleo serem investidos nesse setor que gera vida,

que não faz  somente o  País  crescer,  mas  se desenvolver.  Diz  a  Presidenta:  “As

oportunidades  têm  de  ser  iguais.  O  nosso  desafio  é  garantir  cada  vez  mais

oportunidades iguais para todos, sem exceção. E a palavra síntese de oportunidade é

educação”.  Durante  o  discurso,  ela  voltou  a  reforçar  a  importância  do  uso  dos

“royalties” do pré-sal para a educação.

Então,  estamos  vendo essa questão.  Lembrando um  pouco sobre  a  educação,

estamos aqui com o Deputado Fabiano Tolentino, que é de Divinópolis, e também já

conversamos com o Deputado Duarte Bechir, Presidente da Comissão de Educação,
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Ciência  e  Tecnologia,  porque,  a  pedido  do  Vereador  Edmílson,  de  Divinópolis,

estamos discutindo uma audiência pública sobre o “bullying” na escola.

Portanto, temos de unir forças para que, de fato, a educação seja universalizada

para  todos.  Mas  que  seja  uma  educação  de  qualidade,  pois  só  dessa  maneira

teremos um Brasil cada vez mais respeitado e o povo com a sua cidadania garantida.

Que nós, como parlamentares desta Casa, tenhamos, então, cumprido o nosso dever

de fazer valer as políticas públicas, os direitos sociais, sobretudo no que diz respeito

à  educação,  à  saúde  e  à  segurança.  Agora  estamos  falando  principalmente  de

educação, que tem sido um compromisso nosso. Por isso, mais uma vez, afirmo isso

e,  publicamente,  parabenizo  a  nossa  Presidenta  Dilma,  que  tem  priorizado

investimentos nessa área.

Creio, Deputadas e Deputados, que somente a médio prazo, certamente, veremos

na prática o resultado do investimento na educação neste país, em todas as nossas

cidades e Estados.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Luzia Ferreira.

A Deputada Luzia Ferreira*  -  Gostaria de cumprimentar  o nobre Deputado Hely

Tarqüínio, Presidente em exercício desta sessão; todos os meus companheiros; a

Deputada Maria Tereza Lara, que me antecedeu falando aqui da educação, assunto

que também nos sensibiliza e parte importante da nossa ação parlamentar.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ocupo esta tribuna para falar um pouco sobre a

conferência política nacional, que o meu partido, o PPS, estará realizando nos dias

11, 12 e 13 de abril, portanto na próxima semana, em Brasília.

Estamos vivendo em 2013 o ano que antecede as eleições gerais no País, que são

de suma importância para discutir os rumos do Brasil e dos nossos Estados. Essas

eleições são para discutir o País de forma mais abrangente, os rumos que vamos

construir, os caminhos do desenvolvimento, as políticas públicas mais elegantes, a

destinação dos recursos públicos, a priorização que vai ser feita em função desse

debate. Portanto este ano de 2013 é um período de preparação dos partidos para

enfrentarem esses desafios, apresentarem um projeto e dialogarem com a população

deste imenso Brasil, que é mais que um país, é um continente.

O PPS tem a tradição de fazer da ação política uma ação programática, uma ação
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que procura enfrentar e modificar essa triste realidade que ainda vivemos em nosso

país. Consideramos que a política tem de ter isso como compromisso básico, uma

ação transformadora que coloque o sujeito, o indivíduo, a pessoa ou o cidadão no

centro  dessa  ação  do  Estado,  no  sentido  de  dar  mais  dignidade,  diminuir  as

diferenças, ampliar os direitos e construir um país também com mais democracia. O

PPS tem essa tradição de fazer  da  ação política uma ação fundada também em

projetos, em propostas. Não somos um ajuntamento de pessoas, mas um partido que

tem essa pretensão de querer contribuir com o Brasil para que ele se torne melhor

para todos.

Gostaria  de  convidar  a  todos  para  essa conferência  nacional  política,  que  será

realizada no Congresso Nacional, no Auditório Nereu Ramos. Ela terá início no dia 11,

às 14h30min, e será encerrada no sábado, às 13 horas.

O mais interessante, Deputado Bonifácio Mourão, é que também estamos com a

pretensão,  nessa  conferência,  de  reunir  partidos,  lideranças,  personalidades  e

integrantes da chamada esquerda democrática, do bloco de Oposição e também de

outros partidos que têm atuação nacional, como o PDT e o PSB. Portanto, será um

debate de alto nível, não partidário. Não será para definir um programa do PPS, mas

para discutir os grandes desafios do nosso Brasil.

Discutiremos temas como os desafios do Brasil, desenvolvimento, sustentabilidade

e equidade, a governança democrática e a gestão municipal - nessa mesa há até um

convidado de Barcelona, da Espanha, país que tem forte acúmulo de experiência na

gestão municipal  e  no  planejamento  urbano -,  a  questão da sustentabilidade e o

desenvolvimento  urbano,  a democratização do mercado e cidadania,  o mundo do

trabalho,  cooperativa,  microempresa,  economia  criativa,  o  indivíduo  produtivo  e  a

reforma  sindical  e  trabalhista.  Há  também  uma  mesa  que  terá  como  tema  a

sociedade do conhecimento, reforma da educação, ciência, tecnologia e pesquisa.

Discutiremos  também  a  democratização  do  Estado  e  o  controle  social,  como  as

reformas política e tributária, o novo pacto federativo e a desigualdade regional - até

assuntos em que esta Casa vem desempenhando um papel importante -, os desafios

da  esquerda  democrática,  os  velhos  modelos  e  os  novos  pensamentos  que  nos

movem, que movem aqueles que querem fazer da política uma ação transformadora.
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Como  disse,  a  organização  desse  seminário  inclui  lideranças  políticas

institucionalizadas de Minas, como o Senador Aécio Neves, que também está sendo

convidado  para  apresentar  suas  perspectivas  como  candidato  à  Presidência  da

República para o conjunto dos nossos filiados, simpatizantes e amigos. Também está

convidado o Eduardo Campos, Governador de Pernambuco e Presidente do PSB,

para falar do seu projeto; a Marina Silva, que também falará do seu projeto, do projeto

da Rede, seu partido, e da sua perspectiva de disputar novamente a Presidência da

República; e o Fernando Gabeira, que também aqui representará o Partido Verde.

Encontram-se  entre  os  debatedores  pessoas  como  Fernando  Henrique  Cardoso;

José Serra; Luciano Rezende, Prefeito de Vitória; pessoas da academia, como César

Benjamin, José Pastore, Waldir Quadros, da Unicamp e Cristovam Buarque, grande

especialista em educação. A Luiza Erundina, grande batalhadora por uma reforma

política  democrática,  estará  na  mesa  que  discutirá  a  reforma  política.  Estarão

presentes  também  o  Sérgio  Buarque,  Milton  Lahuerta,  Alex  Fiuza,  Luiz  Werneck

Vianna,  Caetano Araújo,  Marco Antonio Villa.  São cientistas  políticos  que pensam

este  país  a  partir  da  academia  e  das  lideranças  políticas,  num  arco  amplo  de

diferentes  partidos  -  viu,  Deputado  Bonifácio  Mourão?  -  para  nos  ajudar  na

construção  de  um  novo  projeto  que  seja  mais  focado  nos  desenvolvimentos

econômico  e  humano  e  numa  profunda  democratização  do  Estado  brasileiro,

respeitando a pluralidade da sociedade e a utilização racional da máquina pública -

que seja a favor sempre do povo brasileiro.

Vou conceder um aparte aos nobres Deputados, mas já fica aqui um convite. É um

evento que está sendo organizado pelo PPS e pela Fundação Astrojildo Pereira, mas

é um debate aberto a todos os interessados e muito além, inclusive, das fronteiras do

nosso partido. Os temas interessam à construção de um Brasil,  como disse, com

mais possibilidades para todos. Há temas importantes da nossa agenda - inclusive

aqui como parlamentar -, mas também de todos os partidos que querem apresentar

um novo projeto para o Brasil no próximo ano.

Então,  esse  seminário  antecede  o  ano  da  disputa  eleitoral,  para  dar  tempo,

inclusive,  de o resultado servir  como um componente importante nas articulações

políticas que estamos fazendo para construir,  consolidar um bloco democrático de
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oposição nas eleições do próximo ano.

Concedo aparte ao Deputado Bonifácio Mourão e, em seguida, ao Deputado Duarte

Bechir.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputada Luzia Ferreira, V. Exa. está

convidando  para  um  seminário  extremamente  importante,  com  a  participação  de

pessoas de relevante projeção na política nacional que, por si só, já definem que esse

seminário será um sucesso muito grande. Parabéns por sua iniciativa.

Estávamos inscritos para falar logo após V. Exa., no entanto nosso tempo talvez

não seja suficiente, por isso estamos aproveitando o aparte que V. Exa. nos concede

para,  por  meio deste  microfone,  responder  especificamente  ao  Deputado Rogério

Correia,  que  hoje  pela  manhã,  quando  votávamos  os  projetos  de  interesse  do

Tribunal de Justiça e da Procuradoria-Geral de Justiça, fez apartes que não tinham

nada a ver com as matérias em votação.

Foi logo, como é seu hábito, tecendo críticas ao Senador Aécio Neves - aliás, ele

não consegue chegar a este Plenário e ocupar a tribuna sem se lembrar do Senador

Aécio Neves. Nem sabemos qual é a razão verdadeira, mas, ao que me parece, a

razão maior é tentar impedir que o verdadeiro mineiro, aquele que tem obras falando

em seu nome em todos os cantos de Minas Gerais, esse mineiro que se chama Aécio

Neves, chegue à Presidência da República; que Minas Gerais volte verdadeiramente

à Presidência na pessoa de Aécio Neves. No entanto, o Deputado Rogério Correia

acrescenta que ninguém ocupa aqui esta tribuna para defender o Governador Antônio

Augusto Anastasia. Que a tropa de choque da base do governo se preocupa somente

em defender Aécio Neves. É claro que, na condição de Líder de Governo, vejo-me

obrigado a responder por meio deste microfone, caso contrário, estaria cometendo

uma omissão pecaminosa e injusta, pois o governo Anastasia é um dos melhores

governos  da  história  de  Minas  Gerais,  como  foi  o  governo  Aécio  Neves  com  a

participação de Augusto Anastasia.

Há pouco tempo, cerca de 10 dias, lemos aqui um relatório de prestação de contas

do  governo  Antonio  Augusto  Anastasia.  Foram  tantas  obras  que  o  tempo  foi

insuficiente para falar tudo, mas voltaremos a esta tribuna. O que queremos é colocar

esse relatório à disposição do Deputado Rogério Correia e de todos os outros que
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chegam aqui  e  falam sem nenhum fundamento  que o  governo não está fazendo

nada, que o governo não está ocupando o seu espaço e que não ocupamos aqui a

tribuna para defender o Governador Antônio Augusto Anastasia.

O Deputado Rogério Correia talvez esteja preocupado porque os Deputados da

base não estão aqui o tempo todo falando sobre o governo Anastasia. Por que isso?

É porque eles - o Deputado Rogério Correia e outros poucos - ocupam a tribuna o

tempo todo falando de Aécio Neves como se ele fosse o Governador,  ou,  então,

porque não têm nada para falar contra o Governador Anastasia. Ora, se não falam

nada contra o Governador Anastasia, não ficaremos aqui o tempo inteiro elogiando o

nosso Governador, pois o povo de Minas Gerais conhece o Governador que temos,

conhece as suas obras, assim como conhece todas as obras realizadas pelo governo

Aécio Neves-Anastasia.

As obras falam em seu nome, e não é justo que, aereamente, falem que o governo

não está fazendo nada. Se fosse assim, a empresa Standard & Poors, que mede a

situação financeira de  cada Estado e de cada país,  não daria nota máxima para

Minas Gerais. Essa é a mesma empresa que abaixou a nota da Espanha, da Itália, da

Grécia e de outros países; é uma empresa internacionalmente respeitada, que deu

nota máxima para Minas Gerais. Por que o Índice de Desenvolvimento da Educação

Básica - Ideb -, que mede o aproveitamento de cada Estado, criado pelo Ministério da

Educação, dá a Minas Gerais a maior nota entre os Estados brasileiros? Por que o

aluno mineiro já está lendo e escrevendo aos 8 anos de idade? Porque começou a

estudar aos 6 anos de idade, agora vemos os resultados, e Minas Gerais é pioneira

nessa situação. Por que Minas Gerais está sempre em primeiro lugar nas olimpíadas

de Matemática? Porque a educação está sendo cuidada com esmero neste Estado.

Por  que temos,  na área da saúde,  tantos  novos postos,  programas de saúde da

família,  hospitais regionais e hospitais para urgência e emergência? Isso, além de

tantos outros feitos na área da saúde, como registrado na prestação de contas que

está à disposição dos Deputados de modo geral. Por que os programas Proacesso e

Caminhos  de  Minas  abrem  novas  estradas  e  encurtam  as  distâncias  entre  os

Municípios mineiros? É por causa do trabalho de Aécio Neves, que tem sequência

agora no governo Antonio Augusto Anastasia. Por que, na área da segurança pública,



433
____________________________________________________________________________

o índice de criminalidade baixou em 20% nos últimos anos, no governo Aécio Neves e

Anastasia? É certo que nessa área, principalmente, ainda temos uma longa estrada a

percorrer, mas nesta oportunidade, Deputada Luzia Ferreira, estou fazendo justiça e

citando exemplos.

Além  disso,  estou  colocando  à  disposição  de  todos  este  verdadeiro  caderno,

Deputado Duarte Bechir, de prestação de contas do governo Anastasia. Não é justa

ou responsável a atitude de dizer que o governo não faz nada, de usar de ironia

contra o Senador Aécio Neves e criticar o governo Anastasia sem qualquer motivo e

sem apontar fatos. Temos responsabilidade pelo nosso mandato e, por isso, estou

aqui,  como Líder  do Governo,  para  dizer  que tenho muita honra de ser Líder  do

Governo  Antonio  Augusto  Anastasia,  um  homem  honrado  e  dinâmico,  um  dos

maiores, se não o maior, executivos deste país.

O  Deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)  -  Deputada  Luzia  Ferreira,  quero

parabenizar  o  PPS,  que  nos  traz,  como V.  Exa.  nos  confirma,  uma proposta  de

debate. V. Exa. foi  clara ao dizer que, entre as propostas, vamos discutir  o pacto

federativo, a reforma tributária e a reforma eleitoral.  Como V. Exa. reiterou, esses

debates vão acontecer em Brasília, promovidos pelo PPS, que aliás leva para eles

figuras  de  expressão  nacional:  Governadores,  ex-Presidentes,  Senadores,  ex-

Prefeitos.  Com  isso,  podemos  afirmar  que  o  PPS  tem  projeto  de  governo,

diferentemente de partidos que têm projeto de poder. O projeto de governo é diferente

do  projeto  de  poder.  Quem  quer  chegar  ao  governo  para  promover  reformas

necessárias tem de se apresentar  dessa forma,  e V.  Exa. nos brinda nesta tarde

dando-nos conhecimento das propostas do PPS.

Por  que  digo  isso,  Deputada  Luzia  Ferreira?  Ontem  afirmei  aqui,  nas  nossas

palavras,  e fui  mal  interpretado pelo  Deputado Paulo  Guedes,  Líder  do  PT nesta

Casa, e reafirmo a V. Exa. que o que sustenta o Brasil hoje é o Plano Real. O que dá

hoje sustentação a todas as políticas do governo federal é o Plano Real, que o partido

da  Presidenta  finge  não  conhecer,  quer  apagar  da  história,  quer  excluir  os  seus

benfeitores, os seus criadores, para que possa reinar absoluto no poder. Deputada

Luzia Ferreira, o Plano Real não sobreviverá a tantas maldades. Ele não consegue

sobreviver se não lhe for dada uma energia, uma revitalização de responsabilidade.
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Veja bem V. Exa. que os Municípios estão fadados ao sufoco, ao não cumprimento

de pagamento de folha, enquanto o Plano Real sozinho dá ao governo federal uma

condição de governabilidade única, e os Municípios naufragados nas dívidas e nas

pequenas arrecadações.  O governo federal  se impõe,  com uma lei,  obrigando os

Municípios a gastarem 15% daquilo que arrecadam com saúde; impõe aos Estados

gastarem 12% com saúde; e vira as costas à população gastando apenas 3,5% da

bagatela que é arrecadada pelo poder central.

Quando o PPS propõe um debate da grandeza do que V. Exa. nos traz a esta Casa,

mostra que ele quer chegar ao governo para ter um projeto de governo, e não de

poder. Isso, Deputada Luzia Ferreira, nos remete a um acontecimento recente, em

que  o  Estado  de  Minas  Gerais  foi  premiado  com  mais  um  Ministério,  ganhou  o

Ministério da Agricultura. Ao terminar minhas palavras, vou deixar que V. Exa., o povo

de Minas Gerais e todos que nos veem possam responder à minha indagação: Minas

Gerais foi contemplada com o Ministério da Agricultura para que a Presidenta possa

consolidar um projeto de poder ou um projeto de governo, pela relevância do Estado

de Minas Gerais para com o nosso Brasil? Qual dos dois, projeto de poder ou projeto

de governo? Não tenho dúvida, e o povo mineiro também não tem dúvida. No apagar

das luzes querer fazer gracinha dando a Minas Gerais mais um Ministério, quando

virou  as  costas  para  todos  nós  durante  todo  esse período,  não vai  apagar  essa

situação. Muito obrigado, Deputada.

A Deputada Luzia Ferreira* - Obrigada a V. Exa. Encerro por aqui, em virtude do

esgotamento do meu tempo. Muito obrigada, Sr. Presidente.

* - Sem revisão da oradora.

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.
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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  4.499/2013,  da

Comissão de Saúde, 4.500/2013, da Comissão de Transporte, e 4.501 a 4.508/2013,

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 Esporte - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em

2/4/2013, do Projeto de Lei nº 3.798/2013, do Deputado Antônio Carlos Arantes; de

Administração  Pública  -  aprovação,  na  3ª  Reunião  Ordinária,  em  2/4/2013,  dos

Requerimentos nºs 4.366/2013, do Deputado Ivair Nogueira, 4.392 e 4.393/2013, do

Deputado Duarte  Bechir,  e  4.406/2013,  do  Deputado Almir  Paraca;  e de  Saúde -

aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 3/4/2013, do Projeto de Lei nº 3.643/2012,

do  Deputado  Tadeu  Martins  Leite,  e  dos  Requerimentos  nºs  4.399,  4.401  e

4.431/2013, da Deputada Liza Prado (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr.  Presidente -  Requerimento da  Deputada Luzia  Ferreira  em que solicita  a

retirada  de  tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  2.835/2012.  A Presidência  defere  o

requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.

Arquive-se o projeto.

Votação de Requerimentos

O  Sr.  Presidente  -  Requerimento  da  Deputada  Liza  Prado  em  que  solicita  ao

representante  legal  da  empresa  BWA Administração  de  Arenas,  representante  do

Consórcio  “Arena  Independência  Operadora  de  Estádio  S.A.”,  informações  sobre

quais  providências  estão  sendo  tomadas  para  sanar  a  falta  de  mobilidade  e  de

visibilidade das pessoas com deficiência no Estádio Independência e o prazo para a

solução  desses  problemas.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento da Deputada Liza Prado em que solicita ao Diretor-Geral da Anatel
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informações sobre as condições técnicas de funcionamento da telefonia celular no

Município de Rio Manso e sobre as providências que estão sendo tomadas para a

melhoria do serviço. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Sebastião Costa em que solicita que o Projeto de Lei nº

276/2011  seja  distribuído  à  Comissão  de Fiscalização Financeira.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

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

Requerimento do Deputado Tadeu Martins Leite em que solicita que o Projeto de

Lei  nº  3.754/2013  seja  distribuído  à  Comissão  de  Esporte.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

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

Requerimento do Deputado Leonardo Moreira em que solicita que o Projeto de Lei

Complementar nº  33/2012 seja distribuído à Comissão de Segurança Pública. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

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

Requerimento do  Deputado Luiz Henrique em que solicita  que o  Projeto de Lei

Complementar nº  16/2011 seja distribuído à Comissão de Fiscalização Financeira.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

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

Requerimento  do  Deputado Lafayette  de Andrada em que solicita  a  retirada de

tramitação  do  Projeto  de  Lei  nº  3.614/2012.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Arquive-se o projeto.

Requerimento  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  em  que  solicita  ao

Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal informações sobre a situação

das obras do BRT, bem como sobre o valor previsto e o valor gasto na referida obra.

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
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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 apenas 3 Deputados. Portanto, não há quórum para

votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência torna a votação sem

efeito.

Encerramento

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

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 4, 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 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/4/2013

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro, José Henrique e Hely Tarqüínio

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

Fase:  Discussão e Votação de Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de

Lei  nº  2.197/2011;  aprovação  -  2ª  Fase:  Discussão  e  Votação  de  Proposições:

Requerimento do Deputado Ulysses Gomes; aprovação - Discussão, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 3.692/2013; discursos dos Deputados Rogério Correia e João Leite;

encerramento da discussão; discursos dos Deputados Rogério Correia, João Leite,

Gustavo  Corrêa,  Rômulo  Viegas  e  Cabo  Júlio;  votação  do  projeto;  aprovação  -

Discussão, em 2º turno,  do Projeto de Lei nº 3.693/2013;  aprovação na forma do

vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.691/2011;

discurso  do  Deputado  Rogério  Correia;  encerramento  da  discussão;  votação  do

Substitutivo  nº  1;  aprovação  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº

2.402/2011; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de

Lei  nº  2.862/2012;  aprovação com a  Emenda nº  1  -  Discussão,  em 1º  turno,  do
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Projeto de Lei nº 3.084/2012; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei

Complementar nº 34/2013; requerimento do Deputado Durval Ângelo; aprovação do

requerimento - Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final: Pareceres de

Redação  Final  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.692  e  3.693/2013;  aprovação  -

Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon

Melo - Neider Moreira - Adalclever Lopes - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio

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

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado -

Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa -

Hélio  Gomes  -  Jayro  Lessa  -  João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  Juninho  Araújo  -

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

Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  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 - Tiago Ulisses - Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  9h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata

- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.
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2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a Presidência vai passar à

2ª  Parte  da  reunião,  em  sua  1ª  Fase,  com  a  apreciação  de  pareceres  e  de

requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 2.197/2011 (À sanção.).

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Ulysses Gomes em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei

Complementar  nº  34/2013  seja  apreciado  em  último  lugar.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.692/2013, do Tribunal de Justiça, que

fixa os valores do subsídio mensal dos membros do Poder Judiciário do Estado de

Minas Gerais para os exercícios de 2013, 2014 e 2015. A Comissão de Fiscalização

Financeira opina pela aprovação do projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, Deputado José Henrique; Deputado

Dilzon  Melo,  nosso Secretário;  Deputadas  e  Deputados;  senhoras e  senhores  da

imprensa;  telespectadores  da  TV  Assembleia;  nossos  visitantes;  funcionários  da

Assembleia Legislativa.

Sr.  Presidente,  solicitei  a  discussão em 2º  turno do projeto.  Faria  ontem  a  sua

discussão  em  1º  turno,  mas,  em  razão  de  uma audiência  pública  realizada  pela

Comissão de Assuntos Municipais,  a qual eu havia requerido, não me foi possível

estar presente neste Plenário no momento da votação em 1º turno dos Projetos nºs



440
____________________________________________________________________________

3.692/2013, do Tribunal de Justiça, e 3.693/2013, do Procurador-Geral de Justiça.

Portanto  faço  agora  a  discussão  em  2º  turno,  a  fim  de  manifestar  meu

posicionamento  em  relação  a  esses  projetos,  adiantando  aos  nobres  colegas  o

posicionamento  favorável  tomado  ontem  pela  Bancada  do  PT,  que  é  também  a

posição deste parlamentar.

Solicito  ao Presidente -  em vez de fazer  a discussão desse projeto  e depois  a

discussão do Projeto nº 3.693/2013 - um pouco de paciência para que eu discuta os

dois  projetos  em  uma discussão  única,  ou  seja,  os  Projetos  nºs  3.692/2013,  do

Tribunal  de  Justiça,  e  3.693/2013,  do  Procurador-Geral  de  Justiça.  Em  vez  de

inscrever-me para fazer duas discussões separadas, permita-me a Presidência citar

os dois projetos apenas nessa discussão.

Como adiantei,  vamos  votar  favoravelmente  ao  projeto  que  fixa  os  valores  do

subsídio mensal dos membros do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais para

os exercícios de 2013, 2014 e 2015. Eu não poderia votar esse projeto - penso que a

Assembleia  Legislativa,  da  mesma  forma  -  sem  levar  em  consideração  que  os

servidores  do  Tribunal  de  Justiça  de  1ª  e  2ª  instâncias  estão  em  greve.  Não  é

possível aprovar esse projeto se não tivermos um posicionamento claro de solução

para o problema da greve dos servidores do Tribunal de Justiça, até porque em sua

data-base eles estão fazendo uma mobilização reivindicando melhoras salariais e de

condições de trabalho. Sob o ponto de vista salarial, Sr. Presidente, nobres colegas

Deputados, os servidores de 1ª e 2ª instâncias, por meio de seus sindicatos, portanto

legitimamente  representados  -  Serjusmig,  Sinjus  e  Sindojus  -,  apresentaram  uma

pauta de reivindicações que me parece justa e merece uma visão democrática do

Tribunal  de  Justiça,  no  sentido  de  procurar  atendê-la,  evidentemente  dentro  das

possibilidades.

Os  servidores  pedem,  em  primeiro  lugar,  a  implementação  de  um  reajuste

escalonado. Gostaria de lembrar aos nobres pares que os servidores do Tribunal de

Justiça estiveram aqui no ano passado, na época da aprovação do Orçamento que

está  sendo  implementado  neste  ano  pelo  governo  do  Estado.  Esses  servidores

alertaram para o fato de que estavam há muito tempo sem reajuste e precisavam

discutir,  por  meio  do  Orçamento,  um  reajuste  que  pudesse  ser  implementado.
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Durante uma ou duas semanas, fizeram aqui uma vigília. O Orçamento foi aprovado

destinando recursos ao Tribunal de Justiça, os quais garantiam esse reajuste, que,

posteriormente, passou a ser escalonado. Esse reajuste não foi implementado pelo

Tribunal de Justiça. Por isso os servidores decidiram entrar em greve. Portanto, era

algo  anunciado.  Eles  se  mobilizaram  para  garantir  a  questão  orçamentária.  E  o

fizeram de forma pacífica. Ontem, o Presidente Dinis Pinheiro nos recebeu - eu e o

Deputado Sargento Rodrigues - e reconheceu a forma sensata como a manifestação

foi feita. Infelizmente, ontem, eles tiveram uma primeira negociação com a direção do

Tribunal de Justiça, e não foi possível avançar na pauta de reivindicações. Recebi um

telefonema  dos  membros  dos  sindicatos  alertando  que  a  reunião  de  ontem  não

mostrou avanços. Deputado Sargento Rodrigues, isso nos preocupa, porque havia

um acordo prévio de escalonamento do reajuste.

Solicito ao Tribunal de Justiça, por meio do Dr. Herculano, que receba os servidores

em greve e os sindicatos e busque uma solução para o problema. A questão deles

não  é  apenas  salarial.  Há  mais  tempo,  acompanhamos  a  questão  da  falta  de

servidores no Tribunal de Justiça. A defasagem é muito grande. Muitas comarcas têm

funcionado com servidores cedidos pelas Prefeituras. Houve concurso no Tribunal de

Justiça e muitos aprovados estão trabalhando precariamente, muitos ainda não foram

chamados. Esse é um ponto de reivindicação, ou seja, para melhores condições de

atendimento  e  agilidade nos  processos  é  preciso  mais  servidores.  Julgo  que são

reivindicações justas.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Nobre colega Rogério Correia, a fim de

agilizar  um entendimento com o Presidente da Assembleia,  na  semana que vem,

faremos uma audiência na Comissão de Direitos Humanos para discutir essa questão

dos  servidores  do  Tribunal  de  Justiça,  essas  violações  de  direitos.  Ontem,  o

Deputado Sargento Rodrigues estava com o firme propósito de obstruir, de discutir.

Depois que fizemos o acordo com o Presidente, conseguimos destravar a pauta para

que a votação fosse feita com quórum. A votação exige quórum qualificado. Estão

ocorrendo pedidos de verificação de quórum. Esclareço, então, que acordamos com o

Deputado Sargento Rodrigues e acabamos de votar o requerimento na Comissão de

Direitos Humanos.
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O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Obrigado,  Deputado  Durval  Ângelo.  Ontem  eu

explicava que estava na  Comissão  de  Assuntos  Municipais  e  por  isso  não pude

participar da votação no Plenário. Estava na reunião realizada a meu requerimento e

discutindo a situação financeira do Estado, que vai mal. O Estado anda quebrado e

isso tem nos preocupado. Dá muita isenção, mas está quebrado. Ontem descobrimos

que  o  Estado  concede  isenção  de  R$10.000.000.000,00  ao  ano  para  grandes

empresas,  enquanto  investe  na  saúde  cerca  de  R$5.000.000.000,00.  Minas  está

quebrada. Fica preparando o almoço para comer no jantar. A situação está feia para o

Estado. O Aécio quebrou Minas.

Deputado Durval  Ângelo,  eu estava nessa audiência e por  isso não pude estar

presente no Plenário na hora da votação, mas fico satisfeito. Hoje cedo, na Comissão

de Direitos Humanos, aprovamos um requerimento para fazermos essa discussão.

Vamos  ter  de  votar  na  Comissão  de  Direitos  Humanos,  porque  já  existe  um

requerimento, aprovado por mim e pelo Deputado Sargento Rodrigues na Comissão

de  Administração  Pública,  que hoje  completa  nove  meses  e  tem  a  finalidade  de

discutir  esse assunto do Tribunal  de Justiça.  São nove meses de gestação.  Está

parindo  hoje.  Ainda  não  conseguimos  fazer  a  audiência.  O  Presidente  Gustavo

Corrêa não agendou a audiência. Solicitamos a ele que a marcasse para a próxima

semana,  mas nada.  Agradeço ao Deputado Durval  Ângelo,  pois  a  audiência  será

realizada na Comissão de Direitos Humanos. Depois nos perguntam por que fazemos

reunião  nessa  Comissão:  porque  os  outros  Presidentes  se  negam  a  marcar.  É

custoso aprovar realização de reunião, e, quando aprovada, não há marcação. Então

fazemos a discussão na comissão cujo Presidente não tem medo de travar o debate

político. Quero agradecer ao Deputado Durval Ângelo a marcação da audiência.

Por fim, ainda respondendo ao Deputado Durval Ângelo, vou rapidamente discutir

os assuntos anunciando o posicionamento favorável. Não se trata de processo de

obstrução, mas de esclarecimento do procedimento de votação.

Concedo  aparte  ao  nobre  Deputado  Sargento  Rodrigues,  para  depois  fazer

pequenas observações sobre o projeto do Ministério Público, aproveitando a sempre

grata presença do Dr. Nedens, nosso dileto amigo e companheiro. Agradecemos a

sua presença e reconhecemos o papel que hoje exerce na Associação Mineira do
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Ministério Público.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Quero cumprimentar V. Exa. e falar

da  nossa  insatisfação em  relação à  Comissão de  Administração Pública.  V.  Exa.

deixou  isso  registrado,  e  quero  dizer  ao  Deputado Luiz  Humberto  que  tenha  um

pouco de paciência, porque também vou votar favoravelmente.

Temos  enorme  consideração  pelo  ilustre  Desembargador  Herbert  Carneiro,  que

acompanha esta reunião e que realiza muito bem o seu papel como Presidente da

Amagis. Também está aqui o Dr. Nedens Ulisses, Presidente da Associação Mineira

do Ministério Público, que contará com o nosso apoio.

Deputado  Rogério  Correia,  neste  momento  estamos  votando  um  projeto  do

Judiciário.  Pedimos  ao  Presidente  da  Comissão  de  Administração  Pública  que

marcasse audiência pública para discutir assuntos que dizem respeito ao servidor do

Judiciário - hoje completa nove meses que o requerimento foi aprovado -, mas não

conseguimos.  A sobrecarga  de  trabalho  dos  servidores  do  Tribunal  de  Justiça,  o

trabalho degradante e os vários problemas físicos e psicológicos em razão desse

trabalho nos fizeram fundamentar o nosso requerimento e apresentá-lo na Comissão

de  Direitos  Humanos.  Quero  dar  a  notícia,  conforme  acabei  de  acertar  com  o

Deputado Durval Ângelo, de que vamos realizar a audiência pública na sexta-feira da

semana que vem, 12 de abril. Ou seja, hoje aprovamos o requerimento na Comissão

de  Direitos  Humanos  e  vamos  levar  apenas  nove  dias  para  a  audiência  ser

devidamente  realizada.  Esperamos  nove  meses  na  Comissão  de  Administração

Pública, mas a audiência não foi marcada, e, na Comissão de Direitos Humanos, em

apenas nove dias, a audiência será realizada. O requerimento está aprovado. Vamos

tratar da sobrecarga de trabalho, dos problemas físicos e psicológicos, do trabalho

degradante  e  das  suas  consequências,  que,  obviamente,  afetam  decisivamente  a

dignidade do ser humano. Observamos ainda que foi realizado concurso pelo Tribunal

de Justiça - os servidores deveriam preencher os cargos, de forma a minimizar os

impactos dessas sequelas -, mas ainda não foi efetivado, do ponto de vista legal, e os

servidores estão trabalhando de modo precário.

Quero mais uma vez agradecer ao Dr. Herbert Carneiro a presença. Que ele seja

nosso  companheiro  e  nos  ajude  na  interlocução  com  o  Desembargador  Joaquim
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Herculano Rodrigues,  Presidente do Tribunal  de  Justiça,  para  que ele  mande um

representante a essa audiência pública. Ouvir o debate, as críticas e as sugestões é

de fundamental importância para qualquer gestor público, independentemente de ser

do Judiciário, do Ministério Público, da Assembleia, do Executivo.

Queria dar essa notícia em primeira mão aos servidores do Tribunal de Justiça e

dizer  que  vamos  votar  favoravelmente  ao  reajuste  do  Judiciário.  Quero  também

alertar o Deputado José Henrique, Presidente, de que, no momento da votação do

projeto do Ministério Público, vamos levar ao conhecimento do Presidente desta Casa

que em Brasília foi votado reajuste da verba indenizatória e do auxílio-moradia. E o

Deputado Dinis Pinheiro, Presidente desta Casa, sequer fez reunião com a Mesa e o

Colégio de Líderes para discutir isso. Esperamos que a Mesa não tome essa decisão

de forma apartada, que venha ao baixo clero, aos Deputados e perguntem a eles o

que  entendem  sobre  a  matéria,  pois  essas  decisões  devem  ser  compartilhadas.

Agradeço a V. Exa.

O Deputado Rogério Correia* - Muito obrigado, Deputado Sargento Rodrigues. Mais

uma vez agradeço ao Deputado Durval Ângelo a marcação da reunião. O Deputado

Sargento Rodrigues já comunicou que a reunião será realizada no dia 12 de abril, às

9 horas. Também solicito ao Dr. Carneiro, da Amagis, agradecendo-lhe a presença,

que possa intermediar as negociações com os grevistas. Aliás, anuncio que o STF

considerou  essa  greve  legal.  Hoje  a  greve  permanece  e  foi  considerada  legal,

portanto todos os trâmites necessários foram realizados.

Sr. Presidente, é este o pronunciamento que quero fazer em relação ao Projeto nº

3.692,  para  que  possamos  aprovar  o  reajuste  que  está  sendo  solicitado  aos

Desembargadores, Juízes etc., ao Poder Judiciário, mas não podemos nos esquecer

também de ser solidários com seus servidores, porque sem eles o Poder Judiciário

não funcionaria, e a greve deles é justa.

Neste  caso,  a  Comissão  de  Administração  Pública  desempenhou  um  papel  de

blindagem. Não concordo muito em ficar blindando as coisas, mas aqui, em Minas,

tudo  é  blindado.  Ontem  os  servidores  estavam  dizendo  que,  do  ponto  de  vista

salarial, Minas é o 23º Estado da Federação que pior paga os servidores do Poder

Judiciário;  é  quase  o  último  colocado.  Mas,  quando  em  Minas  ocorrem  essas
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situações - e é quase sempre -, é preciso blindá-las; não podem passar o retrato real

do que ocorre aqui para fora do Estado; é o que o Deputado Sávio Souza Cruz fala

sempre:  tem a  Minas  real,  a  que fica escondida  atrás  do  silêncio da  mídia e  de

diversos mecanismos do Tribunal de Contas do Estado, e a Minas da propaganda.

Aliás, falando sobre o Deputado Sávio Souza Cruz, ele adentra o Plenário agora. O

governo  é,  portanto,  blindado.  Como  Minas  é  o  23º  Estado  que  pior  paga  os

servidores da Justiça, é preciso blindar essa informação para que ela não saia para

fora do Estado, e o povo brasileiro não fique sabendo que Minas não avança também

no setor do Judiciário.  Ontem a greve foi considerada legal,  e pedimos que o Dr.

Carneiro possa nos ajudar a intermediar esse procedimento para chegarmos a uma

boa solução. Reitero, portanto, o voto favorável ao projeto.

Sr.  Presidente,  para  não  ter  de  me  inscrever  novamente,  aproveito  para  falar

rapidamente  sobre  o  projeto  que  vem  em  seguida,  o  do  Ministério  Público,

aproveitando a presença do Dr. Nedens. Evidentemente, votaremos favoravelmente a

esse projeto. Antes de passarmos à discussão do próximo projeto, concedo aparte ao

Deputado Sávio Souza Cruz.

O Deputado Sávio Souza Cruz (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, faço coro

com V. Exa. sobre a situação dos servidores do nosso Judiciário. Como foi registrado

por V. Exa., nosso Estado é o 23º em remuneração concedida aos servidores, o que

contrasta com o segundo orçamento do Judiciário entre os Estados da Federação. É

preciso encolher essa diferença. Não podemos ter um Poder Judiciário abastecido e

seus servidores empobrecidos. É uma contradição que não contribui para a prestação

dos serviços judiciários e a aplicação da justiça, como requer o povo de Minas.

De acordo com a esquizofrenia que se estabeleceu em Minas Gerais, em que o

governo trabalha para resolver os problemas apenas das peças publicitárias, estamos

assistindo agora a uma propaganda sobre a segurança em Minas, que chega a ser

um escárnio, um deboche, um tapa na cara da população de Minas Gerais. Um ator

aparece muito sorridente, feliz, dizendo que, em Minas Gerais, a segurança vai muito

bem, pois temos PPP. Mas não fala que é aquela PPP estabelecida em Minas Gerais,

em  que  cada  preso  vale  2,2  professores,  porque  os  donos  das  penitenciárias

receberão R$2.700,00 ao mês por cada preso, ou seja, 2,2 o que o Estado remunera
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um professor.

Falam que Minas Gerais vai ter Delegado, como se isso fosse uma coisa nova. O

novo é não ter Delegado no Estado. A nova política da Seds inspirou-se nos avisos

colocados em maços de cigarro pelo Ministério da Saúde: “Delegado de polícia: use

com  moderação”,  porque  temos  Municípios  do  Estado  que  recebem  visita  de

Delegado a cada 15 dias. Temos a figura do Delegado itinerante em Minas Gerais.

Vimos hoje nos jornais o registro de que, somente no mês de março, os crimes

violentos aumentaram 20% no Estado. Isso está colocado nos jornais e contrasta com

as peças publicitárias do governo, tornando mais aguda ainda a esquizofrenia e a

contradição em Minas Gerais entre a Minas do “marketing”, do paraíso, do oásis e a

Minas  real,  que  está  cada  dia  mais  abandonada  e  empobrecida.  O  Estado  está

quebrado, é o mais endividado da Federação, é o único Estado do Sudeste em que a

criminalidade aumenta. E falar da saúde e da educação chega a ser até um deboche.

Agradeço a V. Exa. e o cumprimento pela sua luta ontem em favor dos servidores do

Judiciário.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Obrigado,  Deputado  Sávio  Souza  Cruz.  Vou

conceder  aparte  ao  Deputado  Cabo  Júlio,  mas  antes  quero  lembrar  que,  na

esquizofrenia das propagandas, há também o combate à dengue: Minas combateu a

dengue e diminuiu o processo dela em 80%. Acabaram as propagandas da dengue,

apareceu a realidade e veio a Minas real: todo mundo doente. Essa blindagem do

governo à Minas real é que leva a isso. E, no Poder Judiciário, é a mesma coisa: o

23º pior salário da Federação. Mas isso tem de ser blindado, isso não pode passar

para  fora do Estado,  porque atrapalha  os  planos  presidenciais  do  Senador  Aécio

Neves. É preciso mentir  para o Brasil,  criar  uma farsa para que seja protegida a

candidatura do Senador Aécio Neves. O governo de Minas transformou-se em um

comitê eleitoral do Aécio. O governo não governa, faz campanha 24 horas por dia

para o Senador Aécio Neves. E uma péssima campanha, porque fala bem da saúde,

mas o que aparece é o caos em que ela se encontra; fala bem da segurança pública,

mas causa uma insegurança pública. Essa blindagem não adianta nada. Por isso, é

necessário  haver  essa  discussão  no  Plenário  da  Assembleia.  Desculpem-me  os

colegas, porque sei que estão com pressa em votar o projeto, mas não podemos
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deixar de mostrar a realidade de Minas. O único lugar em que a realidade de Minas

pode aparecer é na TV Assembleia, quando ocupamos a tribuna. Caso contrário, há

sempre uma blindagem e propagandas caras. Aliás somos o Estado que mais gasta

com propaganda. Esse é o quadro da Minas real. Com a palavra, o Deputado Cabo

Júlio.

O Deputado Cabo Júlio (em aparte)* - Obrigado, Deputado Rogério Correia, Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, inicialmente gostaria de fazer um cumprimento especial

ao Dr. Neves e ao Dr. Herbert que estão presentes aqui. O Dr. Herbert foi inclusive

meu orientador  na pós-graduação.  Parece que a ideia  geral  é votarmos o projeto

tanto da Procuradoria quanto do Tribunal de Justiça. Só queria fazer  um adendo,

Deputado Rogério Correia.

Existe uma discussão no Tribunal  de Justiça que não pode mais ser retardada.

Ontem o Presidente do Supremo fez uma avaliação no CNJ sobre a justiça militar,

dizendo que ela é caríssima, que é 10 vezes mais cara que qualquer outra, além de

ineficiente e extremamente complexa. E Tribunal de Justiça Militar só existe em três

Estados. Minas Gerais é um desses três Estados contemplados, para não dizer um

nome menos bonito. Não podemos mais tardar a fazer essa discussão. Queria até

usar este microfone para convidar o Dr. Neves e o Dr. Herbert para fazerem conosco

uma discussão mais aprofundada do papel da justiça militar em Minas Gerais. Mesmo

ela julgando apenas 10% do que julga um Desembargador do Tribunal de Justiça,

ainda assim 80% dos processos caíram na prescrição por ineficiência de algum Juiz.

Ela é mais cara, julga só 10% do que julga um Juiz tradicional e, ainda assim, tudo

prescreve?  E  para  piorar,  Deputado  Rogério  Correia,  talvez  seja  a  Justiça  mais

absurda do mundo, pois há um Desembargador - o Juiz do Tribunal de Justiça Militar

representa a figura do revisor, do Desembargador - que não é formado em direito.

Pasmem!

Apresento a seguinte avaliação: na Auditoria Militar, Justiça de 1ª instância, a Dra.

Daniela, que é doutora em direito pela UFMG, apresenta uma decisão em grau de

apelação para o Cel. Sócrates, do Tribunal, que tem o 2º grau. Vejam que absurdo:

uma decisão emanada da Dra. Daniela, doutora em direito pela Universidade Federal,

vai, em grau de recurso, ser revista por um “Desembargador” do Tribunal de Justiça
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que tem apenas o 2º  grau.  Esta Casa precisa discutir  essas aberrações com um

pouco  mais  de  responsabilidade.  Obviamente  não  atrapalharemos  um  projeto  do

interesse  de  todos  do  Tribunal  por  uma questão  pontual,  o  local  do  Tribunal  de

Justiça. Como disse o Presidente do Supremo, o Ministro Joaquim Barbosa, “não sei

por que existe porque falta não faz”. Muito obrigado.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Agradeço  ao  Deputado  Cabo  Júlio  a  sua

contribuição ao debate. Esta é uma reflexão que precisa ser feita.

O Deputado Elismar Prado (em aparte)* - Agradeço ao Deputado Rogério Correia, a

quem parabenizo pelo pronunciamento. Como o debate gira em torno do tema justiça

e Judiciário, é pertinente falarmos da injustiça que sofre o povo mineiro. V. Exa. já

apresentou  uma série  de  questões,  assim  como  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz.

Quero novamente informá-los sobre o processo que envolve a Cemig, que é mais

uma farsa do governo do Estado. É uma questão muito séria. V. Exa. participou da

audiência pública da Aneel, realizada em Belo Horizonte, para tratar do processo de

revisão tarifária da Cemig. Nesta audiência, a pedido da Cemig, o relator da Aneel, Sr.

Edvaldo Santana, estava acolhendo um pedido de reajuste de 11% na conta de luz.

Isso aconteceu há pouco menos de uma semana, antes do anúncio da Presidenta

Dilma sobre a redução das tarifas de energia elétrica. As contas estão chegando mais

baratas para os consumidores - 18% para as residências e até mais de 30% para as

indústrias. Isso já é lei, mas a Cemig apresenta um pedido de reajuste. O relator da

Aneel,  Sr.  Edvaldo Santana,  simplesmente o acatou em seu relatório.  Mas agora,

Deputado Rogério Correia, isso veio à tona porque mentira tem pernas curtas; veio à

tona a farsa do governo do Estado, todas as manipulações realizadas pela Cemig na

sua planilha apresentada à Aneel,  as distorções e os erros. A Cemig alegou que,

nesse ciclo tarifário de 2007 a 2012 -  está no relatório -, fez um investimento da

ordem de R$8.900.000.000,00, mas se constatou, por meio de estudos e análises da

Aneel,  que  esses  investimentos  não  passaram  de  R$4.000.000.000,00.  Ou  seja,

maquiaram mais de R$4.000.000.000,00; o investimento real corresponde a menos

da metade. Isso significa que os investimentos declarados pela Cemig não condizem

com a realidade que vivemos no Estado, com a situação precária do sistema elétrico

em Minas Gerais, os apagões, as interrupções de energia, a falta de qualidade e as
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altas tarifas pagas pelo povo mineiro. Agora, pela manhã, o Deputado Federal Weliton

Prado tem uma reunião com o relator desse processo, Sr. Edvaldo Santana, que vai

desculpar-se,  apresentar  os  erros,  os  enganos  e  toda  a  mentira  aprontada  pela

Cemig para justificar o aumento de 11% na conta de luz.

A Aneel  já  está  se  antecipando  e  fará  uma audiência  pública  lá  em  Brasília  -

acredito que até na sexta-feira -, ocasião em que oficializará a sua posição. Graças a

Deus, essa foi mais uma vitória do povo de Minas Gerais, daqueles que lutaram em

defesa  da  população  e  dos  consumidores.  A  Agência  já  anunciou  que  recuará

daquela decisão antecipada de reajustar a conta em 11%, pois foi verificado o erro, a

manipulação, a farsa, a mentira, toda a distorção e o superfaturamento. Os dados

apresentados na planilha pela Cemig são fictícios; isso está no relatório.  A Cemig

alega que investiu R$8.900.000.000,00, mas, na verdade, foram R$4.000.000.000,00

no  período  de  2007  a  2012.  Isso  é  lamentável.  Esse  dinheiro  não  melhoraria  o

sistema nem a qualidade, mas sim iria para o bolso dos acionistas estrangeiros da

empresa, sem nenhum compromisso social com o nosso povo, que paga uma tarifa

caríssima e o ICMS mais caro do Brasil.

Então,  quero  aqui  comemorar  essa  vitória,  pois  vamos  manter  praticamente  o

anúncio da Presidenta Dilma quanto à redução e o benefício para a população de

Minas Gerais. Eles queriam 11%, mas, na verdade, não passará de pouco mais de

2%, revelando-se mais uma farsa da Cemig, mais um golpe em cima da população

mais carente e sofrida do Estado.

Portanto,  queria informar,  registrar  e também agradecer a V.  Exa.,  que também

participou da nossa audiência pública. Foi importante aquele enfrentamento, o nosso

embate,  a  mobilização.  Falamos  até  que o  investimento  feito  pela  Cemig,  com o

acionamento das termelétricas, não poderia ser repassado aos consumidores, e isso

prevaleceu.  Foi  uma  determinação  da  Presidenta  Dilma  o  não  repasse  aos

consumidores dos custos das distribuidoras com as termelétricas, e assim foi feito.

Infelizmente,  a  Cemig  queria  colocar  esse  custo  na  conta  e  tirar  do  bolso  do

trabalhador de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Elismar Prado. V. Exa. já expôs

bem a questão da Cemig,  então nem a comentarei,  pois  não faz parte do nosso
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processo de discussão. Realmente esse seria um caso até de CPI: uma empresa

fazer cálculos errados e apresentá-los à Agência Nacional para justificar o aumento

do  preço  da  energia  elétrica.  Fico  imaginando  se  ocorresse  algo  assim  com  a

Petrobras. O que a imprensa, a mídia tucana toda já tinha feito? Seria um alvoroço.

Já  teriam  voado  penas  para  todos  os  lados.  Fico  até  com  dó  da  Presidenta

imaginando se isso acontecesse. Mas é claro que não acontecerá no governo dela,

não é? Porém a Cemig majora o preço da energia, entrega um cálculo errado para

justificar o seu aumento, o que recairá na conta e no bolso do consumidor, e fica por

isso mesmo.

Ainda  bem  que  temos  o  Deputado  Elismar  Prado,  batalhador  nessa  questão.

Naquele  dia  em que fomos à  assembleia,  todos  nós,  V.  Exa.,  o  Deputado Paulo

Lamac, a Deputada Liza Prado e eu, expusemos claramente que o cálculo não estava

condizente com a realidade e,  agora,  descobriu-se isso.  Felizmente parece que o

aumento será bem menor que o reivindicado pela Cemig, que apresentou cálculos

para majorar  o preço da energia. O governo federal  combate a inflação,  mas, no

Estado,  se  depender  da  Cemig,  a  inflação  explodirá  com  aumento  de  tudo.

Parabenizo V. Exa. por sua atuação.

Sr. Presidente, teria algumas questões para levantar, especialmente em relação ao

projeto  que  vem  em  seguida,  do  Ministério  Público,  ao  qual  votaremos

favoravelmente, mas o Deputado Durval Ângelo já me cobrou várias vezes a urgência

da  votação.  Portanto,  deixarei  para  fazer  a  discussão  do  outro  projeto  na  hora

oportuna.

Termino esta fala sobre o projeto do Tribunal de Justiça, mas reiterando o apelo ao

Dr. Herculano, à mediação do Dr. Herbert, para que os servidores da Justiça tenham

também suas reivindicações atendidas. Que se sentem à mesa, façam um processo

de negociação, principalmente agora que a greve foi considerada legal. Agradeço aos

Deputados e deixo para o próximo projeto as observações que teria de fazer acerca

do Ministério Público. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Queria, de imediato, dar aparte ao nobre Deputado Arlen

Santiago. O Deputado chegou aqui pela manhã bravo e triste com a situação dos
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pobres, dos pequenos agricultores de Minas Gerais,  do Norte de Minas do nosso

país. V. Exa. tem a palavra.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado João Leite.

Ontem à noite assisti pela televisão a uma sessão do Congresso Nacional, quando

estava sendo votado um projeto do Senador Rodrigo Rollemberg. Ele mencionava

algumas situações e interações da agricultura, principalmente da agricultura familiar,

e a recomposição da degradação ambiental, como também a respeito das reservas

legais. Esse projeto foi votado, e foi retirado o art. 5º. O projeto tem um destaque que

fala sobre toda a agricultura brasileira, que, apesar de muito maltratada pelo governo

federal, tem segurado o nosso PIB.

Nesse destaque de fazer voltar o art. 5º, do Deputado mineiro Bernardo Santana, é

colocada uma autorização para que o governo federal regulamente e crie um bônus

para o agricultor  brasileiro recuperar  áreas degradadas e cuidar da  reserva  legal,

aliás com um exemplo muito bem colocado: uma pessoa que tem uma casa com

cinco cômodos teria de pegar um desses cômodos e cuidar para toda a coletividade.

Precisamos do que o pequeno produtor faz, que é preservar nosso meio ambiente.

Na Amazônia,  80% da  propriedade  privada é  reserva  legal.  E  lá,  pasmem, fiquei

impressionado, até porque quem estava presidindo era o Deputado André, que disse

que a matéria estava rejeitada, quando o Deputado Domingos Sávio falou: “Quatro

levantam  a  mão,  Presidente,  e  o  senhor  fala  que  está  rejeitada?  Vamos  fazer

verificação”. Isso porque o PT, acompanhado pelo PMDB, se colocou radicalmente

contra  a  possibilidade  de  se  colocar  no  texto  de  uma lei  que  depois,  quando  o

governo federal quisesse, se faria um bônus para quem tivesse de cuidar da nascente

do rio, da mata ciliar, da área de proteção ambiental para resgatar essa questão das

áreas degradadas.

Então,  gostaria  de  solicitar  ao  pessoal  do  PT  de  Minas  Gerais  que  faça  a

intervenção porque o discurso na base é o de que o PT está do lado do agricultor

familiar, do lado do homem do campo, e o que vemos claramente é o PT entrando em

obstrução quando vê o risco enorme de o País ter uma lei que concede um bônus

para que o agricultor cuide da preservação ambiental. Ficamos impressionados com

esses discursos destoantes.
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Existe ainda uma outra questão. Ontem, no Congresso,  ouvi  um discurso muito

duro  do  Promotor  e  Senador  Pedro  Taques,  do  PDT,  a  respeito  da  compra  pela

Petrobras da usina de Pasadena, por US$1.000.000.000,00. Hoje isso representa um

“mico”. O Senador Pedro Taques, em aparte ao Senador Aloysio Nunes, disse que ele

não era tão educado quanto o Senador Aloysio Nunes e que aquilo era um roubo. Foi

o que disse o Senador Pedro Taques em relação à operação de Pasadena. Além

disso, vimos também o Senador Aloysio Nunes pedir à Petrobras que explicasse o

motivo  de  o  Brasil,  ou  melhor,  a  Petrobras  ter  investido  R$5.000.000.000,00  na

Argentina e querer vendê-la agora, como final de feira, por R$1.000.000.000,00. Aliás,

na  Argentina  existe  um problema chamado empresário  K,  que são os amigos  da

família Kirchner,  que estão atrás de alguma mamata realmente boa e que contam

com  a  subserviência  do  Brasil  e  da  nossa  Petrobras,  que  investiu

R$5.000.000.000,00.  Se a Petrobras não vale mais R$5.000.000.000,00, ela deve

continuar “aguentando o tranco” porque uma hora a situação vai melhorar. Onde já se

viu algum país produtor de petróleo perder dinheiro todo o tempo. As perdas são

temporárias e por determinado momento.

Essa  questão  da  Petrobras  foi  lembrada  aqui,  e  as  pessoas  disseram  que  a

imprensa não iria calar-se. Digo que não. A imprensa brasileira está muito calada

sobre essa questão de Pasadena. O procurador do Centro-Oeste Pedro Taques disse

palavras muito duras. Ele disse que é um roubo o que a Petrobras está fazendo com

o patrimônio público dos brasileiros e o que fez na Argentina.

Quero  deixar  muito  claro  que  ontem  já  votamos  favoravelmente  ao  projeto  do

Tribunal de Justiça, um projeto extremamente justo. A Amagis foi presidida pelo Bruno

Terra e hoje é presidida pelo grande Juiz Dr. Herbert. Aliás, nós fazemos parte da

associação em defesa da nossa magistratura, que tem sido atacada duramente por

alguns setores e muitas vezes nem sabemos de onde vêm esses ataques. Parece

que as instituições do nosso país estão sendo feitas para serem todas destruídas.

Não podemos aceitar esses ataques gratuitos à nossa magistratura, encarnada muito

bem  pelo  Herbert,  esse competente  Desembargador  da  nossa  Justiça.  Deputado

João Leite, precisamos cuidar, com muito carinho, do nosso agricultor.

O Sr. Presidente - Deputado Arlen Santiago, a palavra está com o Deputado João
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Leite e V.  Exa.  está se desviando do assunto.  Na verdade,  estamos discutindo o

Projeto de Lei nº 3.692/2013, do Tribunal de Justiça.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Perfeitamente. Vamo-nos ater a esse

tema. Fico muito satisfeito de V. Exa., como nosso Presidente, estar atento a esse

meu  desvio.  Acabei  trazendo  a  questão  da  Petrobras  porque  o  orador  que  me

antecedeu falou sobre a Cemig e mencionou o nome da Petrobras. Entretanto, ele

não teve da Mesa a mesma atenção que eu.

Por fim, somos favoráveis a esse projeto do Tribunal de Justiça, que vai fazer, caro

Deputado João Leite, com a melhoria do Tribunal de Justiça, a defesa de todos os

segmentos de Minas Gerais, principalmente, Deputado José Henrique, do pequeno

produtor. Digo isso porque o Tribunal de Justiça tem sido o local de que o pequeno

produtor tem-se valido quando o nosso governo federal não aceita que seja colocada

na lei sequer uma emenda que proteja o nosso meio ambiente e o nosso povo. Estou-

me referindo à emenda do Deputado Bernardo Santana. Aliás, amanhã vou participar

de um seminário junto ao IEF para saber como poderemos cuidar um pouco mais do

nosso meio ambiente. Sobre essa questão do bônus, que está sendo votada em 2º

turno, o Tribunal de Justiça será o grande guardião da legislação do nosso país. Muito

obrigado, Presidente, pela sua atenção e pelo seu carinho.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Arlen Santiago.

O Sr. Presidente - Deputado João Leite, solicito aos nobres Deputados que vierem

a aparteá-lo  que tratem apenas  do Projeto  de  Lei  nº  3.692/2013.  Na verdade,  o

Deputado Rogério Correia discutiu a questão do projeto e pediu para também discutir

o próximo projeto, o do Ministério Público. Peço, então, aos Deputados que não se

desviem do projeto de lei do Tribunal de Justiça.

O Deputado João Leite - Deputado José Henrique, compreendo a preocupação de

V. Exa. Lamentavelmente, o PT obstruiu essa votação. O Líder Deputado Bonifácio

Mourão  convocou  a  base  do  governo.  Todos  nós  estamos  presentes,  mas

lamentavelmente, Deputado José Henrique, o PT obstruiu a votação junto a outros

Deputados. Trataram de tudo aqui, menos do Tribunal de Justiça.

A Assembleia recebe, nesta manhã, representantes dos mais ilustres do Tribunal de

Justiça do Estado de Minas Gerais. Vejo o Desembargador Herbert Carneiro, que tem
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uma folha de serviços prestados a este Estado e deve ter se arrepiado ao ouvir os

pronunciamentos. Ao tratarmos do Tribunal de Justiça, falamos de segurança pública

nesta Casa. O PMDB veio tratar de segurança pública em uma matéria do Tribunal de

Justiça. Está também conosco o Desembargador Nelson Missias, que acompanha os

nossos trabalhos. Já era para ter sido votado esse projeto, Desembargador Nelson

Missias, mas o PT resolveu obstruir a pauta com outros Deputados. Falaram de tudo

aqui, menos do Tribunal de Justiça; falaram de segurança pública e da Cemig. Não

estávamos  lembrando  do  Senador  Aécio  Neves,  o  mais  querido,  mas  eles  o

mencionaram. Falaram de tudo. Falaram que Minas Gerais está quebrada; falaram do

preço de um preso em Minas Gerais, mas se esqueceram de que - e está presente o

Desembargador  Herbert  Carneiro  -  praticamente  70%  dos  presos  no  Estado

cometeram crimes federais. Minas Gerais paga 100% da despesa desses presos com

recursos do Tesouro Estadual, sendo que eles deveriam estar em uma penitenciária

federal.

Aliás,  muitos  estão  ameaçando  os  nossos  Juízes  -  o  PT  começou  e  vamos

continuar. Vamos falar do Senador mais querido. Darei um aparte ao nobre Deputado

Deiró Marra dizendo-lhe que, ontem, o PT, meu Líder Romel Anizio, acabou com a

pequena propriedade no Brasil, com o produtor de água da sua região, com aquele

dono de pequeno sítio que cuida da sua nascente e produz água; ontem o PT feriu de

morte esse produtor. Não nos calaremos. Eles começaram, eles obstruíram o projeto

do Tribunal de Justiça nesta manhã, e não ficaremos calados. Com a palavra, o nobre

Deputado Deiró Marra, um grande amigo da agricultura.

O  Deputado  Deiró  Marra  (em  aparte)*  -  Quero  falar,  nobre  amigo  João  Leite,

inicialmente sobre a votação desse projeto. Ajudar a falar sobre a questão do Tribunal

de Justiça é fazer justiça sim com todas as causas que foram ditas aqui. Entendo a

posição do Vice-Presidente José Henrique, que agora se retira, e quero agradecer-lhe

o esforço, apesar de todas as suas dificuldades para se fazer presente nesta Casa.

Quando  vimos  à  tribuna,  o  que  fazemos  todos  os  dias,  justiça  deve  ser  feita

exatamente na medida em que temos oportunidade de falar da democracia. Quando

falamos  de  um  projeto  que  ajuda  o  Tribunal  de  Justiça,  estamos  querendo

exatamente trazer,  sim,  justiça ao pequeno produtor.  Quero  falar  exatamente  aos
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Deputados  Estaduais  do  PT e  do  PMDB,  ao  Deputado  José  Henrique,  que está

saindo, e a cada um dos senhores que isso não foi ontem, mas na semana passada.

Tenho certeza  de  que  a  Presidente  Dilma  pode até  não  ter  conhecimento  dessa

situação, Deputado João Leite, mas fomos feridos de morte na agricultura. Foram

feridos  de  morte  os  pequenos  cafeicultores  que  produzem  e  geram  emprego  no

campo. Os cafeicultores, no dia 28 de março passado, aguardavam um preço mínimo

de R$340,00 para o café, mas o governo, por meio do Conselho Monetário Nacional,

não se dignou a reajustar o preço que está aí há mais de três anos.

Há mais de três anos não há qualquer correção, Deputado João Leite.  O preço

mínimo de produção de uma saca de café é R$261,00, enquanto o pequeno produtor,

no Sul de Minas, gasta mais de R$350,00 para produzi-la. E a pequena produção é a

que mais gera emprego.

Apesar de entender que nossa Presidente se cerca dos melhores homens e das

melhores  mulheres  para  auxiliá-la,  nosso  Presidente  do  Banco  Central  e  nosso

Ministro da Fazenda não devem passar para ela essa realidade.

Deputado  João  Leite,  é  muito  bom  ouvirmos  os  discursos  dos  nossos  colegas

quando falam sobre a necessidade de mudança. E quero dizer especialmente para

aqueles que defendem o pequeno produtor, para aqueles que fazem a diferença aqui

em Minas, que o café é sem dúvida alguma uma das culturas agrícolas que mais

emprega mão de obra no Brasil.  É onde há mais aplicação de mão de obra. E a

desvalorização dos pequenos produtores, dos produtores médios, do produtor de café

em geral é patente neste governo.

Acho importante falar sobre o benefício da redução de energia; é muito bom dizer

que temos condição de oferecer energia mais barata, mas muito mais importante do

que isso é praticar justiça no campo, é fazer com que o pequeno produtor possa

receber um valor justo. Tenho certeza de que o Ministro que está sentado hoje com

seus assessores, com seus adjuntos, não vai ao Sul de Minas, não vai à região do

Cerrado, à região do Triângulo, acompanhar a produção do café para conhecer a

injustiça que está sendo praticada.

Hoje  votamos aqui  um projeto de  lei,  com muita  boa vontade de resolver  esse

problema  do  Tribunal  de  Justiça,  mas  nos  esquecemos  de  falar  da  dificuldade
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enfrentada em nossa região.

Presidente Hely Tarqüínio,  V.  Exa.  é  do Cerrado mineiro,  que produz muito.  Na

região de Patos, Patrocínio, Araguari, Coromandel, os produtores estão padecendo.

Cadê a justiça do governo federal? Cadê a justiça dos nossos colegas que defendem

as bandeiras sociais? Acho justo defender a luz mais barata, acho justo afirmar que a

saúde precisa melhorar. Mas qual é a medida que o Conselho Monetário apresenta

para nossa Presidente Dilma? Tenho certeza de que as coisas lá acontecem mais ou

menos assim. Nosso amigo Tombini, do Banco Central, chega para a Presidente e

diz: “Olha, está tudo bem. Os cafeicultores estão ganhando dinheiro. Vamos deixar as

coisas como estão”.  Ele está acostumado a tomar o cafezinho na xícara, Tenente

Lúcio. Ele não sabe nem onde nasceu o pé de café. Ele não sabe nem quanto custa

produzir aquele cafezinho que o mordomo leva todo dia para ele. Quero dizer isso

para deixar claro.

Não vou terminar aqui não, meu líder, porque preciso deixar claro esse recado aqui.

É o PT que está governando. É o PT que aqui em Minas fala que defende o pequeno

produtor. Agora, quero ter coragem de enfrentar esse PT para dizer lá para o pequeno

produtor que não temos preço mínimo para o café. E é o que acontece. Vamos ter,

sim.

O Ministro da Agricultura assumiu agora, com muita boa vontade, fez seu dever,

apresentou os custos, apresentou as planilhas, mas em primeiro lugar tem de ser

vista a inflação, tem de ser visto o custo para nosso povo.

Deputado João Leite, gostaria de expressar a minha satisfação em votar hoje um

projeto que faz justiça a um Tribunal que busca a justiça, mas há outras injustiças

sendo praticadas. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Obrigado. Senti a ansiedade do Deputado Deiró Marra em

falar, e ele fala muito bem. Todos nós nos orgulhamos do café de Minas Gerais e

temos de dar atenção a esse setor. Os Deputados Rômulo Viegas, Bonifácio Mourão,

Duarte  Bechir,  Sebastião  Costa  e  Lafayette  de  Andrada  queriam  participar  deste

debate até para dar uma resposta.

Dr. Nedens Ulisses, queremos votar isso desde terça-feira. Estávamos prontos para

isso,  mas  deste  terça-feira  temos  enfrentado  obstrução  do  PT  e  do  PMDB.  Em
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homenagem ao Dr. Herbert Carneiro, ao Dr. Nelson Missias, ao Dr. Nedens Ulisses,

ao nosso Tribunal de Justiça e ao Ministério Público de Minas Gerais, encerrarei, mas

devo dar três respostas.

A primeira é sobre a questão da Cemig. O PT, que cobra 12 impostos federais na

conta de luz, não tem autoridade para cobrar nada da Cemig. O PT quer fazer com a

Cemig o mesmo que faz com a Petrobras. A imprensa divulgou o feirão da Petrobras,

que é a entrega da Petrobras da Argentina ao Grupo K.

O mesmo PT quer falar sobre a dengue. Antes diziam que o Serra era o mosquito

da dengue. O Padilha é o mosquito da dengue agora? O povo da região da Pampulha

está  apavorado.  O  Pimentel  enfiou  R$400.000.000,00,  por  meio  da  Andrade

Gutierrez, na Lagoa da Pampulha, e o mosquito está lá.

Estamos  prontos  para  o  debate  e  para  o  embate.  Temos  os  dados  e  não

aceitaremos isso. Quem iniciou foi o PT, obstruindo, mas a base do governo, liderada

pelos  Deputados  Bonifácio  Mourão,  Duarte  Bechir,  Luiz  Humberto  Carneiro  e

Lafayette de Andrada, está aqui para votar.

Dr. Herbert, deu vontade de esvaziarmos o Plenário, como eles fizeram na terça-

feira para não votar, mas, em homenagem ao nosso Tribunal de Justiça, encerro esta

discussão. Estamos prontos para votar. Muito obrigado.

O Sr.  Presidente (Deputado Hely  Tarqüínio)  -  Não há  outros  oradores  inscritos.

Encerra-se a discussão.  Com a palavra,  para encaminhar  a votação,  o Deputado

Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, já fiz a discussão do projeto, mas

pedi para encaminhar, a fim de, mais uma vez, reiterar que votaremos favoravelmente

ao projeto.

Ficou claro o problema que existe no governo de Minas Gerais.  Não temos um

governo, mas um comitê eleitoral do Senador Aécio Neves. Em relação a tudo que for

dito em qualquer circunstância, a prioridade é a defesa do Senador Aécio Neves.

Portanto, o Estado não anda. Pode haver projetos de interesse do Poder Executivo,

do  Poder  Judiciário  e  do  Ministério  Público,  mas  a  preferência  não  é  o  governo

Anastasia,  pois  a  ordem  é  proteger  o  Senador  Aécio  Neves  em  qualquer

circunstância. E o governo do Estado funciona como um comitê eleitoral do Senador.
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Às vezes fico com dó do Governador Anastasia. Por isso o governo está tão mal-

avaliado. No interior, há reclamações dos Prefeitos, dos técnicos da Emater e dos

professores. Os projetos do Governador que estão na pauta para serem votados não

são prioridade.  A prioridade é defender  o Senador  Aécio Neves, mesmo que isso

signifique um prejuízo completo para Minas Gerais. Essa é a palavra de ordem. É

sempre isso o que tem de acontecer. E a tropa de choque do governo está aqui para

defender os objetivos eleitoreiros do Senador Aécio Neves para 2014. Você não vê

sequer defesa do governo Anastasia. Não existe prioridade do governo Anastasia, só

existe prioridade do comitê eleitoral. Minas virou o comitê eleitoral do Senador. É bom

que  a  população  de  Minas  Gerais  saiba  disso.  É  bom  que  o  Dr.  Nedens,  da

Associação  do  Ministério  Público,  que  se  encontra  presente,  veja  que  essa  é  a

prioridade, ou seja,  desde que tenha que haver uma defesa do Aécio, nada mais

precisa funcionar. Quando perguntam como está Minas Gerais, querem discutir até o

mosquito da Lagoa da Pampulha, que não dispõe de verba nem da Copasa nem da

Prefeitura de Belo Horizonte para a sua limpeza. Querem que a Dilma venha limpar a

Lagoa da Pampulha. Ou seja, o problema da dengue é que a Dilma não limpou a

Lagoa da Pampulha. Não existe Prefeito eleito, não existe Governador eleito para dar

prioridade às coisas da cidade e da Capital? Deixam o nosso povo abandonado e vão

fazer propaganda, dizendo que 80% do problema da dengue foi resolvido. Onde foi

resolvido? Essa propaganda é mentirosa. Isso deveria ir para o Procon.

Cadê a resolução dos problemas da educação? As professoras só estão felizes nas

propagandas do governo, porque, na realidade, elas estão infelizes na escola, sem

receber um salário digno. Não é verdade que as escolas funcionam bem. Visitem uma

escola que verão isso. Vão lá, não brigar ou xingar as professoras, mas discutir com

elas. Perguntem-nas se estão satisfeitas. Quando vêm aqui são maltratadas; até na

Assembleia  Legislativa  são  maltratadas.  Aqui,  aprovou-se  um  projeto  retirando  a

carreira  das professoras.  Isso não resolveu o problema na escola.  Os Deputados

Cabo Júlio e Sargento Rodrigues falam o dia inteiro que há problema de segurança.

Mas sabem o que acontece? Se há problema em determinada área, aumentam a

propaganda  para  ver  se  conseguem  enganar  o  povo.  Aumentam  a  dose  de

propaganda, Paraca! Se há problema na área do meio ambiente, fazem campanha
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sobre o meio ambiente. Se há problema na Cemig, apagão, conta alta, aumentam a

propaganda, calam a voz da imprensa e tentam iludir o povo. Se há problema na

saúde,  aumentam  a  propaganda,  dizem  que  não  existe  dengue.  Presidente,  só

esqueceram de avisar isso ao mosquito, que continua picando.

A propaganda mostrou que 80% do problema já está resolvido, mas não avisaram

ao mosquito,  Presidente. O mosquito não quis entrar na jogada do Senador Aécio

Neves e continuou picando. Ô mosquito irreverente! Esse mosquito da dengue não

respeita as propagandas, nem a ordem do Governador Anastasia de proteger o Aécio.

Não há tropa de choque que cale o mosquito da dengue. Mas, agora, a culpa é da

Dilma, que não limpou a Lagoa da Pampulha. Onde está o Prefeito de Belo Horizonte,

apoiado pelo PSDB, que nada fez, que nada faz? O mosquito da dengue não vê

televisão - isso mesmo, Deputado Elismar Prado - nem tem medo da tropa de choque

do governo. Também não tenho medo. Tropa de choque do governo não me cala.

Dr. Nedens, não sou obrigado a ficar aqui para votar um projeto, escutando um

monte  de  coisas,  só  para  atender  ao  interesse  do  Senador  Aécio  Neves.  Sou

Deputado de Minas Gerais,  estou fazendo a audição do Estado. Os servidores do

Tribunal de Justiça estão em greve. É um problema sério que precisa ser resolvido,

não pode ser escondido. Por que tem que ser escondido? Para mostrar que Minas

Gerais também está bem na área da Justiça? Não está. O Estado de Minas Gerais é

o 23º com pior salário. O que o governo do Estado tem a ver com isso? Tudo, porque

não passa repasses e recursos suficientes para ter uma Justiça eficaz. Mas isso não

pode ser  dito.  A tropa de choque não aceita.  E para-se a Assembleia Legislativa,

cortam-se os projetos importantes, porque o fundamental é defender Aécio Neves. A

palavra  de  ordem  é:  defenda  Aécio  em  qualquer  circunstância.  Que  se  dane  o

governo de Minas, que se dane o Prof. Anastasia. A prioridade é tentar mentir para o

povo, eleger Aécio Neves em 2014 com as mentiras necessárias.

Mosquito irreverente! Por que esse mosquito não vê televisão? Por que ele não tem

medo do Prof. Anastasia? Coloquem a tropa de choque atrás dele, porque o Aécio

não pode ser picado por esse mosquito! Coloquem o Aécio no Rio! O mosquito agora

é o “Aedes” Neves. A tropa de choque fará tudo para defender Aécio Neves. Tudo!

Daqui a pouco vem a tropa de choque do governo - é assim que gosto - e atrapalha o
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governo Anastasia. A própria tropa de choque do Senador Aécio Neves atrapalha o

governo Anastasia. Os projetos não são votados na Casa se eu disser o nome Aécio

Neves. Aí, a tropa de choque faz fila. Não preciso sequer fazer obstrução, basta que a

bancada do PT fique olhando, porque virá a tropa de choque atacar o PT e prejudicar

até mesmo a votação dos projetos de lei. Assim, ocorrerá.

Aécio “aegypti” será agora o nome do nosso mosquito. Mosquito irreverente, que

não acata  as  propagandas  apresentadas  na televisão.  Oitenta  por  cento.  Tiraram

essa  do  ar.  Agora,  é  a  da  segurança  pública.  Vão  aumentando  os  números  da

segurança. Depois, vem o problema da Cemig, propaganda da Cemig. Propaganda,

propaganda,  propaganda.  É  assim  que  o  governo  procura  governar  Minas.  E

defender  o  Senador  Aécio  Neves  sob  qualquer  circunstância.  Parece  que alguns

Deputados juraram: juro exercer o meu mandato em nome dele,  não permitir  que

Aécio Neves seja, de forma nenhuma, criticado no Estado de Minas Gerais. Parece

que essa é a promessa. E que se dane o Prof. Anastasia e o governo de Minas.

Minas  Gerais,  por  meio  do  governo,  transformou-se  em  um  comitê  eleitoral  do

Aécio.  Não  se  governa  Minas,  não  se  conversa  com  as  professoras,  porque  o

governo não tem interesse em resolver os problemas da educação. E faz propaganda

na televisão. E assim vai. Inaugurou o Mineirão? Que beleza! O Mineirão está com

problemas, vamos fazer uma CPI. Não pode. Aécio não quer. Isso vai atrapalhar a

imagem do Senador. CPIs estão proibidas. Proíbam o mosquito de picar. Mosquito

danado, esse “Aedes aegypti”, Aécio “aegypti”. Então, é assim. Não tem condições.

É bom que estejam aqui o Dr. Nedens, o Dr. Herbert e Procuradores do Estado, a

fim de verificarem como tudo funciona. Aqui, a prioridade é o Aécio Neves. Não existe

outra prioridade. A prioridade não é o governo, não são os projetos do Anastasia, que

envia a esta Casa projetos de pedidos de empréstimos. Se eu, o Deputado Sávio

Souza Cruz, o Deputado Elismar Prado ou o Deputado Almir Paraca fizermos alguma

crítica ao governo, se fizermos referências a Aécio Neves, o projeto não será votado,

que se  dane o governo Anastasia.  A ordem dada é  que o comitê  do Aécio fique

vigilante durante 24 horas. Então, com a palavra, o comitê do Aécio.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado João

Leite.
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O Deputado João Leite - Sr. Presidente, encaminho favoravelmente ao projeto. Na

verdade,  encaminhamos  assim  desde  sempre,  mas  estamos  enfrentando  uma

obstrução ao Tribunal de Justiça. Não entendemos por que a Oposição está, há tanto

tempo, impedindo a votação do projeto do Tribunal de Justiça. Estamos presentes.

Talvez o Deputado Hely Tarqüínio, como psiquiatra, possa explicar esse transtorno

demonstrado aqui. Não vou citar o nome do Senador, porque durante todo o tempo

eles o citam. Parece que há algum problema. Não consigo explicar isso, porque não

tenho a formação necessária, não sou formado em psiquiatria. Só Freud, quem sabe

Freud Godoy, aquele que guarda o dinheiro do Lula, possa dar explicações. Eu não

consigo explicar isso. Só Freud pode explicar o que ouvimos aqui agora.  É muita

loucura.

Queremos  votar  o  projeto  do  Tribunal  de  Justiça,  mas  eles  querem  falar  de

mosquito. Parece-me que estão vivendo em outro lugar, que o mosquito é de Minas

Gerais. O mosquito é da Lagoa da Pampulha. Após 20 anos de governo do PT em

Belo  Horizonte,  o  mosquito  continua  no  mesmo  lugar,  na  Lagoa  da  Pampulha.

Entregaram  R$400.000.000,00  à  Andrade  Gutierrez  para  que  o  mosquito  fosse

retirado,  mas  ele  continua  no  mesmo  lugar.  Acham  que  o  mosquito  é  meu.  O

mosquito, infelizmente, é do Brasil, é do Ministro Padilha, é de Minas Gerais, é de

Santa Catarina,  onde estive  recentemente.  Lá,  a  população está  sofrendo com a

dengue. Falando em dengue, lembramos da Ademg e do Mineirão. Eles julgam que

fazem melhor. Vejam a abertura do Fonte Nova na Bahia, que é governada pelo PT.

Olhem o PMDB com o Engenhão, que está caindo no Rio de Janeiro. E vêm aqui dar

lição.  O  que  deveríamos  fazer?  Votar  o  projeto  do  Tribunal  de  Justiça.  Depois,

Deputado  Hely  Tarqüínio,  faça  essa  análise.  Eu  não  tenho  condições.  É  muita

loucura. É fixação pelo Senador? É o tempo todo falando o nome do Senador. Que

medo eles têm do Senador! Minas Gerais quer mesmo Aécio Neves Presidente, mas

eles estão adoecidos com isso. Ele vai duplicar as estradas federais, vai melhorar

Minas Gerais, vai melhorar o café para Minas Gerais, os grãos, e eles estão fixados

nessa  figura.  Agora,  temos  que  votar  o  projeto  do  Tribunal  de  Justiça  e

encaminhamos favoravelmente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Gustavo
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Corrêa.

O Deputado Gustavo Corrêa* -  Serei  breve e peço a compreensão dos nossos

pares. Temos percebido que todos têm se desviado do assunto principal,  que é o

projeto  do  Tribunal  de  Justiça,  que  é  do  interesse  de  todos  nós.  Vamos  ter  a

compreensão dos nossos pares e deixar os embates políticos para depois, para um

momento oportuno, em que cada um tenha a oportunidade de expressar suas opções

político-partidárias.  Presidente,  por  favor,  vamos  entrar  em  processo  de  votação,

porque estão fugindo do foco, que é o Projeto de Lei nº 3.692.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Rômulo

Viegas.

O Deputado  Rômulo  Viegas*  -  Sr.  Presidente,  Deputado Hely Tarqüínio,  é  com

alegria que nós, da Bancada do PSDB, estamos acompanhando o Projeto de Lei nº

3.962/2013, que fixará os subsídios dos servidores do Tribunal de Justiça de forma

mensal e também o próximo do Ministério Público. Estou certo de que o Estado de

Minas está fazendo muito mais para os servidores. Cumprimento os representantes

do Ministério Público e do Tribunal de Justiça e os demais servidores públicos do

Estado,  das  áreas  de  saúde,  da  educação,  enfim  todos  poderiam  ter  um  ganho

salarial, se o governo de Minas, como os demais Estados da Federação e também

Municípios tivessem uma retribuição legal e maior por parte do governo central. Todos

sabemos  que  Municípios  e  Estados  estão  interligados  ao  governo  central.

Lamentavelmente,  ainda não houve um governo com a sensibilidade de repassar

mais recursos para os Estados e Municípios que estão com dificuldades, Deputado

João  Leite.  Falou-se  que  Minas  Gerais  está  quebrada  e  que,  se  não  estivesse,

pagaria melhores salários aos servidores. Minas é o maior Estado da Federação. Da

mesma forma que Minas, os demais Estados também estão com sérias dificuldades

financeiras. O atual Prefeito de São Paulo, o Fernando Haddad, está questionando o

governo federal a respeito dos juros da dívida pública. Nós ficamos assustados, pois

enquanto falta dinheiro para remunerar melhor os servidores públicos, a Presidente

Dilma,  em  viagem  a  Roma,  aluga  52  apartamentos  no  exterior  para  levar  uma

comitiva, para ficar três dias no exterior. Uma fortuna, é a chamada “Bolsa Turismo”,

com esse gasto expressivo.
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Poderia  ser  repassado  mais  dinheiro  para  remunerar  melhor  os  servidores

estaduais e municipais, mas não. O governo federal poderá comprar um pedaço de

terra em Goiás para construir  mais  uma sede de mais um Ministério  que surgirá.

Vamos atingir a marca de 40 Ministérios. Vão comprar terreno até em Goiás, repito,

para construir, ao lado de Brasília, mais uma sede.

Democracia  é  isso,  Sr.  Presidente.  Quando  falamos  do  governo  de Minas,  não

podemos falar do governo federal? Vamos ser censurados? Sr. Presidente, o Bloco

Sem Censura quer nos censurar! Com alegria, com todas as dificuldades do governo

de Minas, vamos aprovar o Projeto de Lei nº 3.692 e também o do Ministério Público,

porque entendemos essa necessidade.  Nós gostaríamos de contribuir  mais  ainda,

ajudando  as  cidades  mineiras  e  até  as  brasileiras.  Entretanto,  em  respeito  aos

colegas, vamos deixar os embates e os debates para o pinga-fogo.

Quero deixar  registrado que temos orgulho de pertencer à Base do Governador

Anastasia e de toda a sua equipe de governo. Temos orgulho de defender o nome do

Senador  Aécio  Neves,  uma  figura  ímpar  nesse  contexto,  que  melhorou  muito  o

Estado  de  Minas  Gerais.  Somos  tucanos,  somos  do  PSDB  e  vamos  votar

favoravelmente aos dois projetos que melhoram os salários dos Tribunal de Justiça e

do Ministério Público. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Cabo

Júlio.

O Deputado Cabo Júlio* - Sr. Presidente, serei bem rápido, e queria uma atenção

muito especial dos Líderes do Governo, dos Deputados Bonifácio Mourão, Duarte

Bechir e Lafayette de Andrada. Em vários momentos, nesta Casa, não existia quórum

para votar. Assim, os Líderes de Governo nos pediram que ajudássemos o governo e

não solicitássemos verificação de votação. Isso tem acontecido com muita frequência,

e o PMDB tem cooperado, primeiro, por entender que o projeto de hoje é importante.

Segundo,  porque  precisamos  de  companheiros  no  Parlamento.  Não  entendo  a

posição do Deputado João Leite quando, em embate com o PT, agride o PMDB que,

a todo momento, tem ajudado os Líderes do Governo. Se quer travar um debate com

o PT, que o faça, é salutar, mas cuidado, pois, em um outro momento, quando os

Líderes do Governo vierem pedir a ajuda do PMDB, que tem oito Deputados nesta
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Casa, não vamos ajudar. Vamos solicitar verificação de quórum, ficar falando, e os

projetos  não  vão  andar,  pois  a  maioria  dos  projetos  têm  sido  votados  aqui  sem

quórum.

Então,  Líderes de Governo,  aprendi  que dor  de barriga não dá uma vez só no

Parlamento. Quando atacamos aqueles a quem pedimos ajuda para votar, pode ser

que, na próxima, a gente não os atenda, e façamos o verdadeiro papel de Oposição,

que não temos feito. Temos sido parceiros.

Então, cuidado, Deputado Lafayette de Andrada, pois em outros momentos, quando

o  PMDB for  chamado  para  ajudar,  não  ajudaremos com posturas  como essa  de

agredir aqueles que têm sido parceiros. Muitas vezes, a Base está fragilizada e não

tem votos suficientes. Aí eles nos chamam de companheiros, e o companheiro do

PMDB  é  chamado  para  participar  da  votação,  para  fazer  o  discurso  depois,  na

declaração de voto. Parlamento não funciona assim. Talvez eu seja o mais novo aqui,

mas já passei por três parlamentos. Vejo que, muitas vezes, o Governo precisa muito

mais da Oposição do que do próprio Governo. O Governo pode não receber o apoio

do PMDB em uma outra situação em que precisar, e, muitas vezes, o governo está

lutando contra o tempo e  o Regimento,  que,  muitas  vezes,  são o instrumento da

Minoria. Não se esqueçam disso.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - 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 3.692/2013. À Comissão de

Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 3.693/2013, do Procurador-Geral de

Justiça,  que  reajusta  os  valores  do  subsídio  mensal  dos  membros  do  Ministério

Público. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na

forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Encerra-se a discussão. 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 3.693/2013 na forma do vencido em 1º

turno. À Comissão de Redação.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.691/2011,  do  Deputado  Paulo
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Guedes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Brasília de Minas o

imóvel  que especifica.  A Comissão de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade do

projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização

Financeira  opina  pela  aprovação  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para

discutir, o Deputado Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia* - Sr. Presidente, colegas Deputados e Deputadas,

antes de entrar no teor do projeto do Deputado Paulo Guedes, Líder da Bancada do

PT, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Brasília de Minas o imóvel

que especifica, se me permitem, gostaria de parabenizar o Tribunal de Justiça pela

aprovação do projeto, assim como o Ministério Público, cujo projeto acabamos de

aprovar. Parabenizo o Dr. Herbert e o Dr. Nedens. Conforme já tínhamos colocado

anteriormente, tanto eu quanto a Bancada do PT votamos favoravelmente aos dois

projetos aprovados. Mas faço uma solicitação ao Tribunal de Justiça: que se esforce

para  solucionar  os  problemas  da  greve  que  se  coloca,  agora  considerada  legal.

Gostaria  ainda  de  aproveitar  a  presença  do  representante  da  associação  dos

Procuradores e dos Promotores do Ministério Público para pedir especial atenção a

três  problemas  que  Minas  vive.  E  não  vemos,  no  âmbito  do  governo  estadual,

capacidade de solução deles ou vontade política suficiente para resolvê-los.

O primeiro  diz  respeito  à educação e  à  saúde.  Chamo a  atenção do Ministério

Público, em especial do Dr. Nedens, que sabe que esse problema existe, porque já

há uma ação desse órgão para barrar o termo de ajustamento de gestão, o chamado

TAG, assinado entre governo do Estado e Tribunal de Contas. Peço ao Ministério

Público que dê a esse procedimento uma atenção especial nas suas averiguações.

Todo mundo sabe, já foi dito aqui em Minas Gerais, que o governo do Estado assinou

um  TAG com o Tribunal  de  Contas do Estado.  É difícil  se pensar  em algo  mais

esdrúxulo que isso. O Tribunal de Contas assina com o governo um protocolo de

intenção em que ele,  Tribunal  de  Contas,  responsável  por  analisar  as  contas  do

governo,  diz  que  o  governo  poderá  não  cumprir  a  Constituição  até  2014  e  que,

apenas  em 2015,  o  governo  terá  de  investir  na  saúde e  na  educação o  mínimo

necessário estipulado nas Constituições do Estado e Federal, que é de 12% para a
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saúde e de 25% para a educação. O Ministério Público já entrou com uma ação que

está no Tribunal de Justiça sem nenhuma pressa. Enquanto a ação não tramita, o

governo do Estado diz que o que vale é o TAG e não a Constituição. Vejam bem,

Almir Paraca, que coisa mais esdrúxula: o que vale é o TAG e não a Constituição. Em

Minas, senhores e senhoras, telespectadores da TV Assembleia, vale mais um termo

de ajustamento de gestão assinado entre o Governador do Estado, o Presidente do

Tribunal de Contas e o relator do Tribunal de Contas, que era Líder do governo, que a

Constituição Federal. E tanto para a área da saúde quanto para a área da educação.

Fico abismado por ver que a ordem jurídica não é respeitada.

Aproveito, então, a presença dos representantes do Ministério Público e do Tribunal

de  Justiça  para  solicitar  uma  providência.  O  que  poderíamos  fazer  aqui  na

Assembleia seria uma CPI. Mas a tropa de choque do governo não permite CPI aqui.

E  esse assunto merecia uma CPI,  porque precisamos saber  quanto deixa de ser

investido na saúde e na educação e para onde está indo esse dinheiro. Para onde

está indo? Pode ser que o Deputado Doutor Wilson Batista saiba, mas eu não sei

para onde está indo o dinheiro que deveria ir para as áreas da saúde e da educação.

Não sabemos, Durval. Aqui vale mais um termo de ajustamento de gestão assinado

entre o Tribunal de Contas do Estado e o governo do que a Constituição Federal,

Deputado Durval Ângelo. Isso só mesmo em Minas Gerais.

Deputado Célio Moreira,  eu não conheço qualquer outro lugar  em que um TAG

valha mais que a Constituição. Não conheço. Se V. Exa. souber de algum lugar, diga-

me, por favor. Somente em Minas um termo de ajustamento de gestão vale mais que

a  Constituição.  E  o  Tribunal  de  Justiça  precisa  observar  esse  preceito.  Aqui,  na

Assembleia, o que posso fazer é denunciar. Já solicitei uma CPI, mas não consigo,

porque  aqui  CPI  é  proibido,  o  comitê  Aécio  Neves  proíbe,  não permite  comissão

parlamentar de inquérito mesmo que seja para o bem do Estado. A palavra de ordem

é proteger o Senador Aécio Neves em qualquer circunstância. Esse é o juramento

feito por alguns Deputados aqui. Se o Prof. Anastasia ou o governo de Minas tiverem

algum prejuízo, sem problemas, desde que o comité Aécio seja protegido.

O Deputado Cabo Júlio falou com muita propriedade, e parabenizo-o, porque ele

nos deu uma aula. Mas a base do governo costuma não escutar. Temos que colocar
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em prática o preceito que V. Exa. apresentou tão bem. Estamos fazendo um debate, o

governo precisa do voto, não tem a sua base aqui. Mas aqui funciona o comitê do

Aécio, não são os interesses do governo de Minas. A diferença é essa, Deputado

Cabo Júlio,  o que funciona aqui é o comitê do Aécio, não é o governo de Minas.

Como é assim, como só funciona para esse objetivo, eles não se importam. Se não

for  aprovado  o  projeto  do  governo  Anastasia,  não  tem  problema  para  eles.  O

fundamental  é não aparecer  nada em Minas  que seja  veiculado também fora  do

Estado, para o nosso povo, que não seja permitido para o projeto político-eleitoral do

Senador Aécio 2014. Essa é a regra. O resto é resto, a regra é essa, a obediência é

essa. O restante não interessa. É por isso que a Liderança do Governo finge fazer

vista grossa à tropa de choque que está armada para consolidar esse objetivo.

Peço ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça especial  atenção para esse

TAG,  essa excrescência  jurídica.  Termo de  Ajustamento  de  Gestão -  TAG -,  que

supera a Constituição Federal. Peço ao Tribunal de Justiça e ao Ministério Público

que nos socorram. Isso é uma excrescência jurídica, uma excrescência das leis. A

Assembleia Legislativa está inoperante em relação a isso, não reage. Não importa a

Constituição, é preciso recorrer ao Ministério Público. A Dra. Josely teve a coragem -

o termo a ser usado é coragem, porque quem ousa discordar do objetivo eleitoreiro

do PSDB mineiro é perseguido, é ameaçado, é amaldiçoado, é malfalado na mídia

conservadora, e a tropa de choque age com toda a pressão - de apresentar à Justiça

um pedido de anulação do TAG assinado entre o Tribunal de Contas e o governo do

Estado. Feito isso, dependemos agora de que a Justiça faça o julgamento. Mas isso

não acontece, pois a liminar que ela solicitou foi negada. Então, continua valendo o

TAG  e  não  a  Constituição  Federal.  Isso  acontece  somente  em  Minas.  É  uma

excrescência jurídica sem tamanho. Esse é o primeiro ponto para o qual peço a ajuda

do Ministério Público e do Tribunal de Justiça.

O  segundo  ponto  diz  respeito  à  mineração  em  Minas,  que  não  tem  limite.

Infelizmente não há limite para a mineração em Minas Gerais. As mineradoras estão

entrando com tudo, não respeitam a questão ambiental e muito menos as questões

sociais.  Minerodutos estão  varrendo as  propriedades dos pequenos produtores.  A

água, no Norte de Minas, já parca, está ameaçada com minerodutos.
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Deputados e Deputadas, este é o quadro para o qual peço uma atenção especial do

Ministério Público, embora tenha sido feita uma modificação nesse órgão, em relação

à qual ficamos com a pulga atrás da orelha. O responsável atual pela Procuradoria do

Meio  Ambiente,  Deputado  Durval  Ângelo,  é  o  Dr.  Alceu,  aquele  nosso  velho

conhecido: Dr. Aeceu. Agora é ele quem está no Ministério Público do Meio Ambiente.

Não sei se foi escolhido a dedo, mas é ele quem está no meio ambiente. Peço ao Dr.

Alceu  que  tenha  a  imparcialidade  que  não  teve  quando  foi  Procurador-Geral  do

Estado e olhe esse problema com atenção, porque é uma coisa muito séria. É preciso

verificar o que as mineradoras estão fazendo em Minas. O ministério público tem que

agir e mostrar que há lei em Minas, que há um ministério público, que aqui não é casa

da mãe joana. As mineradoras estão achando que o Estado é casa da mãe joana,

que podem tudo fazer  e  tudo devastar  em nome do desenvolvimento.  Tudo vale.

Agora,  fico  preocupado.  O  Ministério  Público  do  Meio  Ambiente  era  um  grande

parceiro nosso, mas não sei se será mais. Estamos marcando uma reunião também

na Comissão de Direitos Humanos, para variar. É sempre lá. Perguntam por que é

assim,  e  digo  que  isso  acontece  porque lá  o  Deputado  Durval  Ângelo  marca as

reuniões. Os outros Presidentes não marcam, Deputado Durval Ângelo. O assunto

será “Direitos humanos e a mineração”, pois tento fazer uma reunião na Comissão de

Minas e Energia, mas lá o Deputado Sávio Souza Cruz está sozinho e não consegue

aprovar o requerimento. Outro dia tentei fazer uma reunião para discutir o nióbio de

Araxá. Presidente Dinis Pinheiro, a Comissão é constituída de cinco Deputados, mas

havia nove presentes. Todos os suplentes foram. O assunto é muito interessante, mas

não aprovaram meu requerimento para discutir o nióbio. Havia nove Deputados, mas

não consegui aprovar o requerimento na Comissão de Minas e Energia.

Com isso, apresentei o requerimento à Comissão de Meio Ambiente, pois lá temos

quórum e conseguimos aprovar. Além disso, o Presidente marca as reuniões. Iremos

discutir a mineração e os direitos humanos, para ver as questões sociais. Justiça seja

feita,  na  Comissão  de  Meio  Ambiente,  sempre  que  é  preciso,  o  Deputado  Célio

Moreira marca as reuniões. Evidentemente, se a tropa de choque for até lá, irá me

impedir de fazê-lo. Iremos discutir a Pampulha no dia 9.

Queria expor essas questões. O Deputado Durval Ângelo está me alertando sobre a
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necessidade de conseguirmos fazer a votação das redações finais dos projetos. Vou

falando, Deputado, mas, daqui a pouco, a tropa de choque do governo virá. Eles não

se importam se será votado o projeto A ou B, pois o fundamental é fazer a defesa do

projeto eleitoreiro para 2014. Se há redação final ou não, isso não importa para o

governo  Anastasia,  ou  seja,  a  base  do  governo  não  se  importa  com  isso,  o

fundamental  e  a  única  regra  é  não  permitir  que  críticas  a  Minas  Gerais  sejam

veiculadas para que o povo brasileiro e o mineiro não saibam disso. Se souberem,

eles consideram que isso atrapalhará os planos eleitoreiros do Senador Aécio Neves.

Então, Minas, repito, virou um comitê eleitoral. O Estado não tem governo, mas, sim,

um comitê eleitoral. Cidade Administrativa é igual a comitê eleitoral: CA. Na prática, é

o que funciona.

Além da mineração e do TAG, tenho outro assunto, mas, antes, concedo aparte ao

Deputado Doutor Wilson Batista.

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, apesar

de a discussão ser do Projeto nº 1.691, do Deputado Paulo Guedes, V. Exa. fez uma

referência  aos  gastos  com  a  saúde  do  governo  municipal,  estadual  e  federal.  O

governo federal investe apenas 3,5% do PIB, o que está muito aquém do necessário.

Deputado Rogério Correia, gostaria que prestasse atenção. O governo federal está

com uma lei a ser sancionada: a lei que garante a reconstrução da mama após a

retirada do câncer  de  mama.  A reconstrução mamária  já  estava garantida  desde

1999, pela Lei nº 9.797, de uma das maiores defensoras dos direitos das mulheres, a

Deputada Federal  Maria Elvira,  ou seja,  há mais de 10 anos.  Por  que,  então,  as

pacientes ainda estão nas filas e a reconstrução mamária não está sendo feita? Isso

acontece porque o Ministério  da  Saúde não se preparou para  garantir  os direitos

estabelecidos por essas leis.

Hoje o Senado Federal aprova uma nova lei que garante a reconstrução mamária

para  pacientes  com  câncer  de  mama.  Essa  lei  está  para  ser  sancionada  pela

Presidenta  Dilma,  mas  não  vai  trazer  nenhuma inovação  porque  o  Ministério  da

Saúde não se preparou para atender a essas pacientes com câncer de mama. A lei já

existe. A garantia da reconstrução mamária é uma lei antiga que não está trazendo

nada de novo. É uma lei que não traz nenhuma garantia para as pacientes. Essa lei
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poderá  ser  efetiva  e  realmente  as  pacientes  podem  chegar  a  ter  suas  mamas

reconstruídas.  Há  mais  de  um  ano  apresentei  um  projeto  de  lei  na  Assembleia

Legislativa  para  garantir  a  reconstrução mamária  imediata,  o  que é  muito menos

danoso para a paciente. É apenas um ato cirúrgico. É uma reconstrução mais simples

e com um resultado melhor.

O Deputado Rogério Correia* - Esse projeto já foi aprovado no Congresso?

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)* - O projeto de lei foi aprovado no

Senado Federal, garantindo a reconstrução mamária.

O Deputado Rogério Correia* - Falta a sanção da Presidenta Dilma?

O Deputado Doutor Wilson Batista (em aparte)*  -  Falta a sanção da Presidenta

Dilma. Tomara que ela gaste um pouco de neurônio com sua equipe para que traga

inovação. Qual seria essa inovação? Tenho um projeto de lei na Casa que traz essa

inovação  para  a  reconstrução  mamária.  A reconstrução  deve  ser  prioritariamente

imediata, simultânea à retirada do tumor. Além disso, a equipe médica deve deixar

por escrito no prontuário o motivo para a não realização imediata da reconstrução

mamária, o motivo da não reconstrução imediata: problemas cardiológicos, problemas

clínicos,  doença  avançada.  É  necessário  que  isso  seja  deixado  claro.  Hoje  as

pacientes não têm sua mama reconstruída porque o SUS paga um preço muito baixo

por  uma  reconstrução  mamária.  É  por  isso  que  as  pacientes  não  têm  sua

reconstrução  mamária.  Não  temos  cirurgião  plástico  disponível  para  fazer  a

reconstrução mamária com o que o SUS paga. Então a paciente vai lá, retira o tumor

e entra para uma fila que não anda jamais.

Então,  hoje 70% dos casos de câncer de mama são tratados e a reconstrução

mamária não é feita. Nem o SUS nem a equipe médica está preparada para essa

reconstrução. Muitos médicos que tratam do câncer de mama não estão aptos a fazer

a  reconstrução  mamária;  dependem  de  um  cirurgião  plástico,  o  que  não  está

disponível em praticamente nenhum serviço no Brasil.

A lei poderá trazer alguma inovação, desde que torne obrigatório à equipe médica

deixar por escrito o porquê de a reconstrução mamária não ser realizada de imediato

e desde que o SUS se prepare adequadamente para que essas pacientes sejam

atendidas de  forma decente.  Então,  essa é  mais  uma lei  que não traz nenhuma
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inovação, assim como a lei, criada no ano passado pelo governo federal, que obriga

que o tratamento de todo paciente com diagnóstico de câncer seja iniciado em menos

de 60 dias. Isso não é possível no Brasil. O Brasil  está iniciando o tratamento de

pacientes com câncer após 120 dias na fila. Imaginem um paciente com câncer ficar

em uma fila durante 120 dias. Como esse paciente dorme? É uma vergonha o que o

SUS faz hoje com os pacientes, e ainda criam novas leis que não trazem nenhuma

inovação e nenhum benefício para nossos pacientes.

O Deputado Rogério Correia* - Muito obrigado, Deputado Doutor Wilson Batista. As

leis são boas. Vamos aprová-las e ver se a Presidenta sanciona. Precisamos adequar

o SUS às novas realidades das leis que são criadas para atender demandas dos

pacientes. O SUS precisa de uma modernização, precisa de mais recursos públicos.

Acho que foi um erro o PSDB e o DEM terem acabado com a CPMF. Foram bilhões

que deixaram de ir para a saúde. Mas essa é outra discussão.

Vou fazer esse esforço junto aos nossos Deputados Federais para que solicitem à

Presidenta  Dilma a  sanção e  também a melhoria do SUS,  que é  uma obrigação

nossa. Eu pediria a V. Exa. que fizesse o mesmo em relação ao Prof. Anastasia, para

que ele desfizesse esse tal de TAG, termo de ajustamento de gestão, que permite

que ele invista menos na saúde pública do que manda a Constituição. V. Exa., como

Deputado da  base do governo,  poderia  também  fazer  esse pleito  ao governo do

Estado, que está aqui pertinho de V. Exa., que tem tanta atenção para a saúde, que

olhe também um pouquinho para Minas. Peça ao Governador que invista pelo menos

os 12% na saúde e não assine aquele TAG. V. Exa. tem tanto acesso ao Governador,

então  peça que  ele  aja  um pouquinho  por  Minas,  além da questão nacional.  Eu

pediria isso a V. Exa. Muito obrigado.

O Deputado Tadeu Martins Leite (em aparte)*  -  Deputado Rogério Correia, meu

aparte não é muito grande, é bastante rápido. V. Exa. está discutindo o Projeto de Lei

nº 1.691, que autoriza o governo do Estado a doar um terreno de pouco mais de

3.000m2 ao Município de Brasília de Minas, no Norte de Minas, que, entre outras

coisas, servirá também para construir um quartel militar.

Digo isso porque sei da importância e da necessidade dessa obra para a cidade de

Brasília de Minas. Quero também chamar a atenção para outra questão. Esse projeto
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de lei me lembrou uma circunstância que está acontecendo numa cidade vizinha à

cidade de Brasília de Minas, a cidade de Mirabela. Em Mirabela, a própria população,

cansada da violência que se instalou na cidade, está construindo um quartel para a

Polícia Militar. A Prefeitura está ajudando com a mão de obra, e a própria população

está comprando tijolos, cimento, enfim, todo o material necessário à construção de

um quartel da Polícia Militar na cidade.

O Deputado Rogério Correia* - Mas os recursos da Secretária de Segurança não

chegaram até lá?

O  Deputado  Tadeu  Martins  Leite  (em  aparte)*  -  Aí  está  o  problema.  No  ano

passado, a delegacia da Polícia Civil que existia na cidade desmoronou, desabou, e

essa mesma população,  cansada da violência que se instalou  na  cidade,  decidiu

reunir-se para construir uma nova delegacia da Polícia Civil. Essa doação me lembra

esse caso que está acontecendo no momento. A segurança pública do nosso Estado

está um caos. No ano passado, a população de Mirabela construiu uma delegacia da

Polícia Civil e este ano está construindo um quartel para a Polícia Militar.

Sobre a Polícia Civil,  sabemos que houve um concurso para Delegado, mas de

nada adianta preenchermos o quadro da Polícia Civil, se não há delegacias de Polícia

Civil.  Aliás, a delegacia de Mato Verde está ameaçada de fechamento por falta de

recursos.  Somos  favoráveis  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.691/2011  por  sabermos  da

importância dessa obra do quartel para a cidade de Brasília de Minas.

O Deputado Rogério Correia* - Muito obrigado pela lembrança. Vamos aprovar o

projeto do Deputado Paulo Guedes. Deputado Tadeu Martins Leite, o povo de Brasília

de Minas e também de Mirabela, como V. Exa. citou, poderão assistir à propaganda

da segurança pública do governo, que diz que está tudo muito bem. Não sei se isso

vai resolver, mas, na verdade, é uma bela propaganda, com belos artistas. Aqueles

que contraíram dengue também assistiram a uma bela propaganda, mas pena que o

mosquito não quis respeitar a propaganda.

Sr. Presidente, vou terminando por aqui a pedido do Deputado Durval Ângelo, que

está ansioso para que aprovemos com agilidade os projetos do Tribunal de Justiça e

do  Ministério  Público,  que  hoje  fiz  questão  de  encaminhar.  Muito  obrigado,

Presidente.
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O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em

votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em

1º turno, o Projeto de Lei nº 1.691/2011 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de

fiscalização Financeira.

Discussão,  em 1º turno,  do Projeto de Lei  nº  2.402/2011,  do Deputado Rômulo

Viegas, que autoriza o Estado a doar ao Município de São João del-Rei o imóvel que

especifica  e  dá  outras  providências.  A  Comissão  de  Justiça  conclui  pela

constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de

Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1,  da

Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se

a discussão. 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 1º turno, o Projeto de

Lei nº 2.402/2011 com a Emenda nº 1. À Comissão de fiscalização Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.862/2012,  do  Deputado  Inácio

Franco, que autoriza o Estado a doar ao Município de Estrela do Indaiá o imóvel que

especifica. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a

Emenda nº  1,  que  apresenta.  A Comissão de  Fiscalização  Financeira  opina  pela

aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o

projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. 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 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.862/2012 com a Emenda

nº 1. À Comissão de fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.084/2012, do Deputado Dilzon Melo,

que autoriza  o Poder  Executivo  a doar  ao  Município  de  Bom Jardim  de Minas o

imóvel  que especifica.  A Comissão de  Justiça  conclui  pela  constitucionalidade do

projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
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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 Comissão de fiscalização Financeira.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  34/2013,  do

Governador  do  Estado,  que  incorpora  parcelas  da  Gratificação  Complementar  de

Produtividade - GCP - instituída pela Lei nº 18.017, de 8/1/2009, pelo valor da GCP

vigente no ano de 2012, e dá outras providências. Vem à Mesa o requerimento do

Deputado Durval Ângelo em que solicita o adiamento da discussão do Projeto de Lei

Complementar  nº  34/2013.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs  3.692 e 3.693/2013 (À

sanção.).

Encerramento

O Sr.  Presidente -  Cumprido o objetivo da convocação,  a Presidência encerra a

reunião,  desconvocando  a  extraordinária  de  hoje,  às  20  horas,  e  convocando  as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem

do dia já publicada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/3/2013

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Gustavo Corrêa, Sávio Souza Cruz e Tiago Ulisses (substituindo o Deputado Rômulo

Veneroso, por indicação do BAM), membros da supracitada Comissão. Está presente,

também, o Deputado Gustavo Valadares. 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
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presentes.  Registram-se  as  presenças  dos  Deputados  Lafayette  de  Andrada

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

Rômulo  Veneroso.  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, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.568/2011, para o

qual designou relator o Deputado Gustavo Corrêa. 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.  Retira-se  da  reunião  o  Deputado  Rômulo

Veneroso. Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº

3.239/2012, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um

por  sua  vez,  são  rejeitados  os  Requerimentos  nºs  582,  648,  650  e  651/2011,  e

aprovado o Requerimento nº 4.337/2013. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do

Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  A

Presidência deixa de receber, nos termos do art. 173, II, c/c art. 100, do Regimento

Interno,  o  requerimento  do  Deputado  Fred  Costa  em  que  solicita  seja  realizada

reunião  de  audiência  pública  para  debater  a  energia  eólica  em  Minas  Gerais.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  com

convidados para homenagear a Prefeitura Municipal de Extrema pelo recebimento do

Prêmio Internacional de Dubai para Melhores Práticas; Célio Moreira em que solicita

seja  realizada audiência  pública  para debater  os  serviços prestados  pela  Copasa

Serviços  de  Saneamento  Integrado do  Norte  e  Nordeste  de  Minas  Gerais  S.A.  -

Copanor - na região do Vale do Jequitinhonha; seja encaminhado à Secretaria de

Estado de Meio  Ambiente  e Desenvolvimento  Sustentável  pedido de providências

para que fiscalize a usina de reciclagem e compostagem de lixo, situada no Município

de Guiricema; e sejam realizadas visitas nos Municípios de Belo Horizonte, Contagem

e Betim, a fim de acompanhar a Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam - em

atividade  de  monitoramento  da  qualidade do  ar;  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,  no  Município  de  Belo  Horizonte,  bem  como  a  recusa  da  Copasa  em
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providenciar  a  instalação  da  rede  coletora  de  esgoto,  mesmo  sendo  os  imóveis

regularizados  junto  aos  órgãos  públicos;  Sávio  Souza  Cruz  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável pedido de providências para que apure as denúncias de reativação do

lixão existente na estrada que liga a BR-262 ao Município de Leandro Ferreira e para

que a referida Secretaria informe a esta Comissão o resultado da apuração; e da

Deputada  Luzia  Ferreira  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  com  a

finalidade  de  apurar  denúncias  de  lançamento  de  fezes  de  animais  no  leito  do

Córrego  Ribeirão  de  Oratórios  por  parte  da  granja  de  suinocultura  da  Fazenda

Itajubá,  situada  no  Município  de  Oratórios.  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, 2 de abril de 2013.

Célio Moreira, Presidente - Duarte Bechir - Gustavo Corrêa - Rômulo Veneroso -

Sávio Souza Cruz.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 19/3/2013

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Inácio  Franco,  Antônio  Carlos  Arantes,  Ivair  Nogueira,  Leonardo Moreira,  Rogério

Correia e Sargento Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Gustavo Corrêa, declara aberta a reunião e, em

virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira, dispensa a leitura

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

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

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

comunica o recebimento de ofícios do Sr. Gerbson, solicitando análise da situação em

que se encontram os funcionários da Copasa Serviços de Irrigação, que deixará de

operar  no  Jaíba;  e  Robert  Wagner  França,  Coordenador-Geral  do  Sindicato  dos

Servidores da Justiça de 2ª Instância do Estado de Minas Gerais, publicado no “Diário



477
____________________________________________________________________________

do Legislativo” em 14/3/2013. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei

Complementar nº 34/2013, no 1º turno, para o qual designou o Deputado Gustavo

Corrêa  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, no 1º  turno, do Projeto de Lei  Complementar nº  34/2013 na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Gustavo

Corrêa). A Presidência suspende os trabalhos da Comissão por cinco minutos para

entendimentos entre as Lideranças. Reabertos os trabalhos, 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 Alencar da Silveira Jr. em que solicita seja realizada

reunião  de  audiência  pública  desta  Comissão  com  a  Comissão  de  Assuntos

Municipais  e  Regionalização  com  vistas  a  debater  sobre  a  retenção  financeira

realizada  pela  União  acerca  da  integralidade  da  parcela  mensal  do  Fundo  de

Participação dos Municípios para 27 cidades do Estado de Minas Gerais a fim de

arcar com dívidas municipais existentes; e do Deputado Ivair Nogueira em que solicita

seja  realizada  reunião  de  audiência  pública  para  discutir  o  Projeto  de  Lei  nº

3.685/2013, de autoria do Governador do Estado, que dispõe sobre medidas relativas

à Copa das Confederações de 2013 e à Copa do Mundo de 2014. Na sequência, a

Presidência recebe, para posterior apreciação, requerimentos dos Deputados Rogério

Correia em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater o

cronograma de execução do programa Caminho de Minas; Antônio Carlos Arantes em

que solicita seja realizada reunião de audiência pública com a finalidade de discutir

ações do Governo do Estado em favor da cerimônia de beatificação de Francisca de

Paula de Jesus, a Nhá Chica, que ocorrerá no Município de Baependi no próximo dia

4  de  maio;  e  Sargento  Rodrigues  (2)  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Governador do Estado pedido de informações sobre os termos do contrato do Estado

com a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração para exploração do nióbio em

Araxá, bem como os motivos por não haver realizado a licitação prevista na Lei n°

8.666, de 1993, e demais normas pertinentes; e seja encaminhado à Promotoria da
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Comarca do Município de Araxá pedido de informações quanto à relação contratual

de exclusividade da exploração do nióbio pela Companhia Brasileira de Metalurgia e

Mineração, se existe investigação por parte da Promotoria,  e,  em caso afirmativo,

seja  enviada  cópia  do  procedimento  a  esta  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, 2 de abril de 2013.

Gustavo Corrêa, Presidente - Leonardo Moreira - Rogério Correia - Inácio Franco -

Sargento Rodrigues.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 21/3/2013

Às 10h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Anselmo José

Domingos,  Paulo Guedes e Mário Henrique Caixa (substituindo este ao Deputado

Celinho do Sinttrocel, por indicação da Liderança do BAM), membros da supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Anselmo  José

Domingos, 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 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.

Submetido a votação, é aprovado o requerimento do Deputado Celinho do Sinttrocel,

em  que  solicita  seja  realizada  visita  técnica  a  Ponte  Velha,  que  liga  Coronel

Fabriciano ao Município de Timóteo, pela Avenida Tancredo Neves, trecho urbano da

BR-381. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos

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

Sala das Comissões, 21 de março de 2013.

Ivair Nogueira, Presidente - Ana Maria Resende.
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ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/3/2013

Às  9h14min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Sargento Rodrigues, Cabo Júlio, Lafayette de Andrada e Leonardo Moreira, membros

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

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

Deputado Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

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

Presidência informa que a reunião se destina a obter informações sobre as ações,

investigações e resultados adotados pela Polícia Militar e pela Polícia Civil no tocante

aos acontecimentos ocorridos no mês de outubro de 2012 no Aglomerado da Serra,

na região Centro-Sul de Belo Horizonte, após a morte de Helenilson Eustáquio da

Silva,  e  comunica  o  recebimento  de  correspondência  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”,  na  data  mencionada  entre  parênteses:  ofícios  da  Sra.  Maria  Coeli

Simões Pires, Secretária de Casa Civil, e do Sr. Antônio Carlos Gonçalves/Lorindo,

Vereador Presidente da Câmara Municipal de Caeté (21/3/2013). O Presidente acusa

o recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir:

Projeto  de  Lei  nº  2.316/11,  em  turno  único  (Deputado  Leonardo  Moreira).  A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir as Sras. Cássia

Virgínia  Serra  Teixeira  Gontijo,  Secretária  Adjunta  de  Estado  de  Defesa  Social,

representando Rômulo de Carvalho Ferraz,  Secretário;  e os Srs. Tenente-Cel.  PM

Alfredo  José  Alves  Veloso,  Comandante  do  22º  Batalhão  de  Polícia  Militar,

representando  o  Cel.  PM Márcio  Martins  Sant'Ana,  Comandante-Geral  da  Polícia

Militar de Minas Gerais; Breno Pardini Cezário, Delegado de Polícia do Departamento

de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa, representando Cylton Brandão

da Matta,  Chefe  da  Polícia  Civil  de  Minas Gerais;  Letícia  D'  Ercoli  Rodrigues de

Oliveira, membro do Colegiado das Corregedorias da Secretaria de Estado da defesa

Social, representando Luis Cláudio da Silva Chaves, Presidente da OAB/MG; Jackson

Ferreira Caitano, Presidente da Associação de Moradores do Aglomerado da Serra -

Amigos; Paulo Peixoto, motorista rodoviário,  ex-Vereador da Câmara Municipal  de

Belo Horizonte; Vereador Professor Wendel Cristiano Soares de Mesquita, da Câmara



480
____________________________________________________________________________

Municipal  de  Belo  Horizonte,  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 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, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.500/2011 (relator:

Deputado Sargento Rodrigues).  Durante a  discussão do parecer  que conclui  pela

aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº  1.026/2011,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 1 a 3, cujo relator é o

Deputado Sargento Rodrigues, são apresentadas as Propostas de Emendas nº 1 e 2,

do Deputado Lafayette de Andrada. Logo em seguida, o parecer tem a discussão

adiada,  atendendo-se a requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,  aprovado

pela Comissão. O Projeto de Lei nº752/2011, no 1º turno, deixa de ser apreciado em

virtude de solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator, Deputado Leonardo

Moreira.  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 623/2011, que

recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os Requerimentos nºs 4.369, 4.395 e 4.405/2013. O Requerimento nº

4.402/2013  tem  adiada  sua  votação  a  requerimento  do  Deputado  Cabo  Júlio.

Registra-se a presença do Deputado Sebastião Costa.  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  Zé  Maia  em  que  solicita  seja  realizada  audiência

pública da Comissão de Segurança Pública em Iturama, para debater a possibilidade

da implantação do Programa Divisa Segura; Sargento Rodrigues (4) em que solicita

sejam encaminhados ao Governador do Estado, ao Secretário de Defesa Social, ao

Comandante-Geral  da Polícia Militar  de Minas Gerais  e ao Chefe da Polícia Civil
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pedido de providências para implementação de políticas públicas de segurança no

Aglomerado  da  Serra,  tanto  no  campo  da prevenção  social,  como no  campo  da

repressão qualificada; seja realizada reunião da Comissão de Segurança Pública com

a comissão formada pela Secretaria de Defesa Social, Polícia Militar, Polícia Civil e

outros  órgãos,  para  tratar  de  assuntos  referentes  ao  Aglomerado  da  Serra;  seja

formulada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 16º BPM que

participaram  da  operação  que  culminou  na  prisão  de  13  flanelinhas  próximo  ao

Estádio Independência em Belo Horizonte; seja formulada manifestação de aplauso

aos  policiais  militares  lotados  no  34º  BPM  que  participaram  da  operação  que

culminou  na  prisão  de  42  flanelinhas  próximo  ao  Estádio  do  Mineirão,  em  Belo

Horizonte;  Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio  em  que  solicitam  seja  formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 255º Cia. do 54º BPM que

participaram da operação que culminou na apreensão de 670 quilos  de  maconha

encontrados na carroceria de um veículo, no município de Ituiutaba. São recebidos

pela Presidência os requerimentos dos Deputados Fred Costa, em que solicita seja

realizada  audiência  pública  da  Comissão  de  Segurança  Pública  para  discutir  a

segurança pública no entorno das escolas públicas e particulares de Belo Horizonte;

Celinho do Sinttrocel em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão de

Segurança Pública para discutir a implementação da unidade do Corpo de Bombeiros

no Município de Timóteo; e Ivair Nogueira em que solicita seja realizada audiência

pública da Comissão de Segurança Pública para discutir os problemas de segurança

nas  proximidades  da  Praça  Hugo  Werneck,  situada  na  área  hospitalar  de  Belo

Horizonte,  no  tocante  ao  grande  número  de  ocorrências  de  crimes  contra  o

patrimônio. 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, 2 de abril de 2013.

João  Leite,  Presidente  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Sargento

Rodrigues.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/3/2013
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Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Dalmo  Ribeiro  Silva,  Duilio  de  Castro  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado Sebastião  Costa,

declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,

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

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

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

Comissão.  A seguir,  informa  o  recebimento  de  comunicação  do  Deputado  André

Quintão  em que justifica  sua ausência  na  reunião  extraordinária de 20/3/2013.  O

Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.875, 3.883, 3.884 e 3.895/2013,

1.476/2011, 2.937, 3.144, 3.316 e 3.603/2012, 3.685, 3.733 e 3.822/2013 (Deputado

Gustavo Perrella,  em virtude de redistribuição no caso dos  oito  últimos  projetos);

3.886 e 3.898/2013, 3.012, 3.065 e 3.659/2012, 3.731, 3.790 e 3.832/2013 (Deputado

Luiz  Henrique,  em  virtude  de  redistribuição  no  caso  dos  seis  últimos  projetos);

3.881/2013,  483/2011,  2.982  e  3.676/2012,  3.710,  3.786  e  3.807/2013  (Deputado

Duilio  de Castro,  em virtude de redistribuição no caso dos seis  últimos projetos);

3.880,  3.878  e  3.894/2013,  2.030/2011,  3.007  e  3.553/2012  (Deputado  Leonídio

Bouças, em virtude de redistribuição no caso dos três últimos projetos); 3.877, 3.882,

3.885, 3.896, 3.897,  3.899 e 3.900/2013,  3.398, 3.462 e 3.509/2012 e 3.787/2013

(Deputado André Quintão, em virtude de redistribuição no caso dos quatro últimos

projetos); 3.874 e 3.879/2013 e 3.496/2012 (Deputado Sebastião Costa, em virtude

de redistribuição no caso do último projeto); 3.876 e 3.893/2013, 1.570/2011, 2.887,

3.460, 3.623 e 3.679/2012, 3.706 e 3.755/2013 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em

virtude de redistribuição no caso dos sete últimos projetos). 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 pareceres sobre os Projetos de Lei

nºs 377/2011 e 3.420/2012 deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de

prorrogação do prazo regimental formulada pelos respectivos relatores, Deputados

Luiz Henrique e Dalmo Ribeiro Silva. Após discussão e votação, são aprovados os

pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  dos
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Projetos de Lei nºs 3.193 e 3.466/2012 com a Emenda nº 1; 3.367/2012 na forma do

Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição),

3.754/2013 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva) e 3.878/2013 (relator: Deputado

Leonídio Bouças). Após discussão e votação, é aprovado o parecer que conclui pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.619/2012

(relator:  Deputado  Sebastião  Costa).  É  convertido  em  diligência  ao  Corpo  de

Bombeiros Militar o Projeto de Lei nº 3.696/2013 (relator: Deputado Sebastião Costa).

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

votação de pareceres sobre proposições que dispensam a apreciação do Plenário.

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

concluem pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs

2.999/2012; 3.804 e 3.779/2013 com a Emenda nº 1, 3.806 e 3.828/2013 (relator:

Deputado  Luiz  Henrique,  em  virtude  de  redistribuição  no  caso  dos  três  últimos

projetos); 3.690 e 3.823/2013 e 3.809/2013 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado

Dalmo  Ribeiro  Silva,  em  virtude  de  redistribuição  no  caso  do  primeiro  projeto).

Submetidos a votação, são aprovados requerimentos em que se solicita sejam os

Projetos  de Lei  nºs  3.669, 3.703,  3.733,  3.746, 3.748,  3.755,  3.758, 3.763,  3.765,

3.770 a 3.773, 3.778, 3.780, 3.797, 3.821, 3.822, 3.824, 3.827 e 3.832 a 3.835/2013

baixados em diligência aos autores; os Projetos de Lei nºs 3.731 e 3.743/2013, à

Secretaria de Casa Civil; e o Projeto de Lei nº 3.756/2013, à Secretaria de Educação.

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, 2 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz Henrique - André Quintão -

Duilio de Castro - Gustavo Perrella - Leonídio Bouças.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/3/2013

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Anselmo José Domingos e Gustavo Valadares, membros da supracitada Comissão.
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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 da

correspondência do Sr. Jesus Moreno, Presidente da Câmara Municipal de Carandaí,

publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  em  21/03/2013.  O  Presidente  acusa  o

recebimento do Projeto de Lei nº 3.801/2012 em turno único, do qual designou como

relator o Deputado Deputado Anselmo José Domingos. 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 3.511/2012, que recebeu parecer por sua aprovação.

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

4.365, 4.374, 4.375, 4.389, 4.390,  4.391 e 4.396/2013. 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  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  -  durante  a  Copa  das  Confederações  Fifa  2013;  e  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 do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, que já opera acima de sua

capacidade; Bosco em que solicita seja realizada audiência pública no Município de

Perdizes com o objetivo de discutir com o Departamento Nacional de Infraestrutura e

Transportes - DNTI - e o Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais -

DER-MG  a  situação  dos  trevos  existentes  na  rodovia  BR-452,  no  trecho

compreendido  entre  Perdizes  e  Santa  Juliana;  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; Antônio Carlos Arantes em
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que solicita seja realizada audiência pública com o objetivo de discutir a situação e a

perspectiva  de  novos  investimentos  na  MG-050;  Celinho  do  Sinttrocel  e  Carlos

Pimenta  (3)  em  que  solicitam  seja  encaminhado  pedido  de  providências  aos

Deputados Federais e Senadores mineiros para que o Congresso Nacional também

realize audiência pública em favor da restauração e duplicação da BR-251; em que

solicitam seja encaminhado ao DNIT pedido de informações sobre o licenciamento

ambiental da BR-251, sobre o Plano de Trabalho e o projeto do novo traçado da BR-

251,  e sobre os  documentos de disponibilidade orçamentária para a execução da

obra;  e  em  que  solicitam  seja  realizada  visita  ao  Ministro  de  Transporte,  com  a

participação  do  Diretor-Geral  do  DNIT,  dos  representantes  dos  municípios  norte-

mineiros,  dos  Deputados  Federais  e  dos  Senadores  Mineiros  para  discutirem

assuntos  relacionados  à  BR-251.  São  recebidos  os  seguintes  requerimentos  dos

Deputados Celinho do Sinttrocel (2) em que solicita seja realizada audiência pública

para debater a padronização nacional do transporte escolar; e em que solicita seja

realizada audiência pública para debater a pavimentação da MG-760, seu traçado e

as  suas  ligações  e  alças;  Doutor  Wilson  Batista  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para debater o andamento das obras de recuperação da BR-356,

no trecho entre Muriaé e Ervália, na Zona da Mata mineira; e Célio Moreira em que

solicita seja realizada audiência pública para debater a alteração de sinalização de

vias  pela  Empresa  de  Transportes  e  Trânsito  de  Belo  Horizonte  -  BHTRANS.

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, 2 de abril de 2013.

Ivair Nogueira, Presidente - Anselmo José Domingos - João Vítor Xavier.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

26/3/2013

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Mário  Henrique Caixa e Tadeu Martins  Leite,  membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Marques Abreu, declara aberta
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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  as  matérias  constantes na  pauta  e discutir  e  votar

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

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

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

Requerimentos nºs 4.398/2013 e 4.425/2013. Submetido a discussão e votação, é

aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 3.546/2012. 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, 2 de abril de 2013.

Marques Abreu, Presidente - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 26/3/2013

Às 16h38min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio  Souza

Cruz,  Bosco  e  Lafayette  de  Andrada,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente  também  o  Deputado  Jayro  Lessa.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, 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  e  comunica  o  recebimento  de  correspondência  do  Sr.

Sebastião  Custódio  Couto  Júnior,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Frutal,

publicada no “Diário do Legislativo” de 14/03/2013. 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: Ivair Nogueira em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

para debater a ocorrência de uma possível cartelização das empresas distribuidoras

de gás liquefeito de petróleo - GLP - e os prejuízos ocasionados aos revendedores
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em decorrência da suposta formação de preços; Gilberto Abramo em que solicita seja

realizada reunião de audiência pública para debater  os dados da Cemig sobre os

investimentos realizados nos últimos anos, que servirão de base no percentual de

reajuste das tarifas; Tiago Ulisses em que solicita seja realizada reunião de audiência

pública para debater, no Município de São Lourenço, a questão das águas minerais

no Sul  de Minas; e Tadeu Martins Leite em que solicita seja realizada reunião de

audiência  pública  para  debater,  no  Município  de  Montes  Claros,  as  constantes

interrupções de energia elétrica ocorridas no corrente ano nesse Município e região,

atendidas pela Cemig. 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, 2 de abril de 2013.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses - João Vítor Xavier.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/3/2013

Às 9h43min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista,  Pompílio  Canavez  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada  Comissão.

Estão presentes, também, a Deputada Liza Prado e os Deputados Sebastião Costa e

Fred  Costa.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Doutor  Wilson

Batista,  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 debater o atendimento às pessoas

com esclerose múltipla. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para  ouvir  as  Sras.  Paula  Maria  Ferraz,  Gerente  de  Atendimento  ao  Usuário  da

Bhtrans,  representando o  Sr.  Ramon  Victor  Cesar,  Diretor-Presidente  da  Bhtrans;

Cibele Itaborahy Frade, Presidente da Associação Mineira de Apoio aos Portadores

de Esclerose Múltipla - Amapem -; Tatiane Silva, Tesoureira da Amapem; Grazielle

Fiuza Fabri, Secretária da Amapem; Tatiana Mourão de Miranda Andrade, Assistente

de Serviços ao Paciente do Laboratório Merck Serono , representando a Sra. Andrea

Rodrigues, Coordenadora de Serviços ao Paciente do referido laboratório, e os Srs.
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Marcílio  Dias  Magalhães,  Superintendente  de  Redes  e  Atenção  à  Saúde,

representando  o  Sr.  Antônio  Jorge  de  Souza  Marques,  Secretário  de  Estado  de

Saúde; Antônio Pereira Gomes Neto, médico neurologista e Coordenador do Centro

de Apoio ao Paciente Portador de Esclerose Múltipla da Santa Casa; Marco Aurélio

Lana Peixoto,  médico neurologista  e  Coordenador  do Centro  de  Investigação em

Esclerose  Múltipla  de  Minas  Gerais  da  UFMG;  e  Wellington  Pedrosa,  Gerente

Regional de Vendas do Laboratório Tevas. 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.

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

parlamentares, dos convidados, convoca os membros da Comissão para a próxima

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

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Carlos  Mosconi,  Presidente  -  Tenente  Lúcio  -  Doutor  Wilson  Batista  -  Pompílio

Canavez - Arlen Santiago.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

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

17ª LEGISLATURA, EM 27/3/2013

Às 14h44min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas Rosângela Reis

e Ana Maria Resende (substituindo o Deputado Neilando Pimenta, por indicação da

Liderança do BTR) e o Deputado Bosco, membros da supracitada Comissão. Está

presente também a Deputada Liza Prado. 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 na pauta

e  comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência,  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”,  na  data  mencionada  entre  parênteses:  ofícios  do  Sr.  Jesus  Moreno,

Presidente da Câmara Municipal de Carandaí, e da Sra. Adriana Augusta de Moura
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Souza,  Procuradora  do  Trabalho  da 3ª  Região  (21/3/2013).  A Presidente acusa o

recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os

deputados citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.962/2012, em turno único (Celinho

do Sinttrocel); 3.172, 3.578/2012, 3.747, 3.749, 3.750 e 3.777/2013, todos em turno

único  (Neilando  Pimenta);  3.657,  3.671/2012  e  3.701/2013,  todos  em  turno único

(Bosco);  3.048,  3.328,  3.655,  3.663/2012  e  3.729/2013,  todos  em  turno  único

(Rosângela Reis);  e avoca a si a relatoria do Projeto de Lei nº 3.074/2012, no 1º

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

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

e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei

nºs 2.962/2012; 3.328/2012 com a Emenda nº 1; 3.655/2012 com a Emenda nº 1; e

3.657, 3.663 e 3.671/2012, que receberam parecer por sua aprovação. Submetido a

votação,  é  aprovado  o  Requerimento  nº  4.428/2013.  Submetidos  a  discussão  e

votação, cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos

Projetos de Lei  nºs 1.882/2011 e 3.588/2012. 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, 3 de abril de 2013.

Rosângela Reis, Presidente - Bosco - Celinho do Sinttrocel.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/4/2013

Às  18h15min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Durval  Ângelo,

membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

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

reunião se destina a realizar o lançamento do livro "Marighella: O Guerrilheiro que

Incendiou o Mundo", biografia escrita pelo jornalista Mário Magalhães. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Nilmário Miranda,

Deputado Federal; Mário Magalhães, autor da obra "Marighella - o Guerrilheiro que

Incendiou  o  Mundo";  Manoel  Cyrillo  de  Oliveira  Netto,  ex-guerrilheiro;  Renan  de



490
____________________________________________________________________________

Carvalho Santos, representante do Movimento Levante Popular da Juventude, que

são convidados a tomar assento à mesa. Logo após, o Movimento Social Levante

Popular da Juventude faz a apresentação de esquete.  Registra-se a presença do

Deputado Rogério Correia. O Presidente, na condição de autor do requerimento que

deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Em seguida, 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, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Durval Ângelo, Presidente - Rômulo Viegas - Sebastião Costa - Rogério Correia -

Sargento Rodrigues.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

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

Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Leonídio  Bouças,  André  Quintão,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Duilio  de  Castro,  Gustavo

Perrella  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão  presentes

também  os  Deputados  Antônio  Carlos  Arantes,  Rogério  Correia  e  Fred  Costa.

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.  O  Presidente  redistribui  as  seguintes  proposições  para  os

relatores citados a seguir:  Projetos de Lei nºs 2.743/2011 e 3.276/2012 (Deputado

Duílio  de  Castro);  989,  1.356/2011  e  3.383/2012  (Deputado  Leonídio  Bouças);

2.645/2011  e  2.933/2012  (Deputado  André  Quintão);  127,  2.759/2011,  3.225  e

3.249/2012 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.073, 1.824/2011, 3.120, 3.147/2012 e

Projeto de Lei Complementar nº 26/2012 (Deputado Gustavo Perrella); 356, 1.723 e

1.815/2011 (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 concluindo pela antijuricidade, inconstitucionalidade e
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ilegalidade, no 1º  turno,  dos Projetos  de Lei  nºs  377/2011 (relator:  Deputado Luiz

Henrique);  2.163/2011,  3.207e  3.647/2012  (relator:  Deputado  Gustavo  Perrella);

3.420/2012 e 3.820/2013 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva). Os pareceres sobre

os  Projetos  de  Lei  nºs  409,  2.439/2011 e  3.843/2013 no 1º  turno  deixam de ser

apreciados  em  virtude  de  solicitação  de  prorrogação  de  prazo  regimental  pelos

relatores,  o  primeiro  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  e  o  segundo  e  o  terceiro,

Deputado Sebastião Costa. 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 2.378/2011 (relator:  Deputado Luiz Henrique);

3.131/2012  (relator:  Deputado  Leonídio  Bouças,  em  virtude  de  redistribuição);  e

3.316/2012 (relator: Deputado Gustavo Perrella), todos na forma do Substitutivo nº1.

São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social o

Projeto de Lei nº 3.196/2012 (relator: Deputado Gustavo Perrella);  à Secretaria de

Estado de Planejamento e Gestão e ao Prefeito Municipal de Astolfo Dutra o Projeto

de  Lei  nº  3.841/2013  (relator:  Deputado  André  Quintão);  e  ao  Departamento  de

Estradas de Rodagem o Projeto de Lei  nº  3.851/2013 (relator:  Deputado Leonídio

Bouças). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Gustavo Perrella, que

conclui  pela antijuricidade,  inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei  nº

3.795/2013, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado André

Quintão.  Retira-se  do  recinto  o  Deputado  Gustavo  Perrella.  Após  discussão  e

votação,  é  aprovado  o  parecer  concluindo pela  juridicidade,  constitucionalidade  e

legalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.871/2013, na forma do Substitutivo nº1

(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. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,

cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela juricidade, constitucionalidade

e  legalidade  dos  Projetos  de  Lei  nºs  2.576/2011,  3.839  e  3.853/2013  (relator:

Deputado André Quintão); 2.768/2011e 3.837/2013, este com a Emenda nº1 (relator:

Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o primeiro em virtude de redistribuição); 3.836, 3.873 e

3.870/2013,  o  último  com  a  Emenda  nº1  (relator:  Deputado  Luiz  Henrique);  e

3.849/2013 (relator:  Deputado Leonídio Bouças).  Passa-se à 3ª  Fase da 2ª  Parte
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(Ordem  do  Dia),  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da

Comissão.  Submetidos  a  votação,  são  aprovados  os  requerimentos  em  que  se

solicita sejam baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 3.840, 3.847,

3.852, 3.854 e 3.866/2013. 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 3/4/2013, às 14h15min, com a finalidade

de apreciar  o parecer,  em 1º turno,  dos  Projetos  de Lei  nºs  3.694 e 3.843/2013,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  André Quintão -  Duilio  de Castro - Dalmo Ribeiro

Silva.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 2/4/2013

Às  18 horas,  comparecem na Sala  das  Comissões  os  Deputados  Jayro  Lessa,

Adalclever Lopes, Lafayette de Andrada e Romel Anízio, membros da supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Ivair  Nogueira.  Havendo  número

regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião e dispensa

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

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

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

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 Complementar nº 34/2013 é retirado da pauta por determinação do Presidente

da Comissão por não cumprir pressupostos regimentais. Após discussão e votação,

são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos

Projetos de Lei nºs 3.692/2013 (relator: Deputado Lafayette de Andrada) e 3.693/2013

na  forma  do  vencido  no  1º  turno  (relator:  Deputado  Romel  Anízio).  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.



493
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 4 de abril de 2013.

Jayro  Lessa,  Presidente  -  Adalclever  Lopes  -  João  Vítor  Xavier  -  Lafayette  de

Andrada - Romel Anizio - Ulysses Gomes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.767/2013

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Fundação  Carlos  Silvério  da  Rocha  de

Proteção  do  Meio  Ambiente  e  de  Desenvolvimento  Sustentável,  com  sede  no

Município de Inconfidentes.

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 3.767/2013 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Carlos  Silvério  da  Rocha  de  Proteção  do  Meio  Ambiente  e  de  Desenvolvimento

Sustentável,  com  sede  no  Município  de  Inconfidentes,  pessoa  jurídica  de  direito

privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo zelar pela

preservação  de  suas  florestas,  campos,  fauna,  fontes  de  água  e  rio,  bem  como

privilegiar o uso sustentável dos recursos naturais.

Com esse propósito, a instituição desenvolve atividades de educação ambiental e

aprimoramento humano para defesa do patrimônio natural e melhoria da qualidade de

vida;  promove  pesquisas,  estudos  e  monitoramentos  científicos  para  ampliar  o

conhecimento  sobre  a  biodiversidade  e  outros  aspectos  ecológicos;  gerencia  o

manejo de ecossistemas; busca a harmonia entre as atividades produtivas e o meio

ambiente e incentiva o cooperativismo.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
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Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Tendo em vista o relevante trabalho de preservação ambiental desenvolvido pela

referida  Fundação  em  defesa  do  ecossistema  da  região  de  Inconfidentes,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.767/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de abril de 2013.

Rômulo Veneroso, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 880/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Almir Paraca, o Projeto de Lei nº 880/2011, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  4.068/2009,  dispõe  sobre  a  punição  à

discriminação aos cidadãos que disponham de formação superior  ou tenham vida

acadêmica  regular  em  cursos  autorizados  pelo  Ministério  da  Educação  nas

modalidades de ensino a distância ou semipresencial 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 Educação, Ciência e Tecnologia, que opinou por sua rejeição.

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 prevê sanções para as hipóteses em que os certificados e

diplomas, regularmente emitidos, de cursos na modalidade educação a distância não

sejam aceitos como documentação comprobatória do grau de escolaridade exigido

em seleções públicas e privadas.

Em  sua  justificação,  o  Deputado  Almir  Paraca  afirma  que  "(...)  a  educação  a

distância  contribui  fortemente  para  a  democratização  do  acesso à  educação,  em
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todos os níveis, mas especialmente ao ensino superior público" e que "este projeto de

lei busca atender a uma demanda atual de acadêmicos que frequentam ensino nas

modalidades de ensino a distância e semipresencial no Estado", os quais"(...)  têm

reclamado de insegurança junto ao mercado de trabalho,  por um preconceito aos

acadêmicos dessa forma de ensino."

A Comissão de Constituição e Justiça, que analisou preliminarmente a proposição,

não encontrou óbices jurídicos à sua normal tramitação, uma vez que a proposição é

"coerente  com  a  legislação  federal  em  matéria  de  educação,  que  não  autoriza

discriminações de títulos ou graus acadêmicos em função do caráter presencial ou

não  da  atividade  desempenhada  junto  a  instituição  de  ensino  regularmente

credenciada".

Todavia,  a  Comissão  apresentou  o  Substitutivo  nº  1  por  considerar  que  a

proposição apresenta vícios de ordem jurídica que devem ser corrigidos, sobretudo

no que toca à amplitude de sua abrangência. Assim, o substitutivo apresentado se

resume a  explicitar  a  proibição  de  discriminação  de  acadêmicos  matriculados  ou

profissionais  formados  em  curso  a  distância  ou  semipresencial  em  relação  a

acadêmicos ou profissionais vinculados a curso presencial ou dele oriundos, para fins

de cumprimento de requisitos para o acesso a cargo ou emprego público no âmbito

da administração estadual.

A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, à qual compete analisar o mérito

da  matéria,  afirmou  que  "a  proposição  original  não  traz  inovação  legislativa,

argumento que também se aplica ao Substitutivo nº 1", e que conceder tratamento

legislativo específico à matéria "revela-se desnecessário e inoportuno", motivo pelo

qual rejeitou a proposição.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão  orçamentária  e  financeira  da  proposição,  destaca-se  que  a

implementação das medidas constantes no projeto original resultaria em custos ao

erário.  No entanto, o substitutivo apresentado não implica despesas para o erário,

pois  contém  enunciado  de  caráter  meramente  genérico.  Assim,  por  considerar  a

relevância da matéria e a nobre intenção do legislador, opinamos pela aprovação do

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

Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

880/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Romel Anízio - João Vítor

Xavier - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.631/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Arlen  Santiago,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “altera

dispositivos da Lei nº 15.975, de 2006, que cria o Fundo Estadual de Cultura - FEC -

e dá outras providências”.

A proposição foi encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, que, em seu

exame preliminar, concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na

forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, bem como a esta Comissão.

A requerimento do Deputado Duarte Bechir, aprovado em Plenário em 5/10/2011, foi

a proposição em análise distribuída também à Comissão de Cultura.

Em requerimento aprovado em 25/4/2012, a Comissão de Cultura solicitou que o

projeto fosse baixado em diligência à Secretaria  de Estado de Cultura,  a qual  se

manifestou por meio de Nota Técnica.

Em cumprimento do disposto no art. 173, § 2º, do Regimento Interno, foi anexado à

proposição o Projeto de Lei nº 3.626/2012, de autoria do Governador do Estado, e o

Projeto de Lei nº 3.660/2012, de autoria do Deputado Luiz Henrique.

Vem  agora  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 promove alterações na Lei nº 15.975, de 12 de janeiro

de 2006, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Cultura - FEC.

Entre as alterações pretendidas, destaquem-se a inclusão de pessoas físicas entre

os beneficiários  do  fundo e  a concessão de desconto  para  a  quitação de crédito
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tributário inscrito em dívida ativa dirigido ao contribuinte que apoie financeiramente a

cultura no Estado.

A alteração pretendida pelo art. 1º do Projeto de Lei 1.631/2011 refere-se ao art. 3º

da lei  de criação do fundo e visa incluir as pessoas físicas, ao lado das pessoas

jurídicas de direito privado e entidades de direito público, como beneficiárias do FEC.

A alteração proposta pelo art. 2º da proposição consiste no acréscimo do inciso VIII

ao art. 4º da lei do Fundo e se relaciona à inclusão proposta pelo art. 5º do mesmo

projeto, o qual promove o acréscimo do art. 14-A à lei de criação do FEC. O art. 14-A,

por sua vez, dispõe sobre benefício de natureza tributária para aqueles que apoiem

financeiramente  a  cultura  no  Estado.  Para  fazer  jus  ao  benefício,  o  contribuinte

deverá efetuar um repasse de recursos. Em função disso, o art. 4º é acrescido de um

inciso, de forma a prever uma nova fonte de recursos.

As mudanças constantes dos arts. 3º e 4º da proposição são incidentes sobre o

inciso I do art. 5º e sobre a alínea “a” do inciso I do art. 6º, ambos da Lei nº 15.975, de

2006, e decorrem da modificação do art. 3º da lei do Fundo (promovida pelo art. 1º da

proposição),  uma  vez  que  tais  dispositivos  são  afetados  pelo  acréscimo  de

beneficiários relativamente aos recursos do fundo.

O art. 6º da proposição é cláusula de vigência e o seu art. 7º objetiva revogar a Lei

nº 17.615, de 4 de julho de 2008.

A Comissão de Constituição e Justiça - CCJ - concluiu que não há óbices jurídicos à

tramitação do projeto. Concordou com as alterações propostas pelos arts. 1º, 2º, 3º e

4º da proposição e, em relação ao art. 5º, tendo em vista o princípio da consolidação

das leis, propôs que a alteração pretendida fosse feita na Lei nº 17.615, de 2008, que

já  cuida  do benefício  em  questão,  tendo  sugerido,  ainda,  algumas  alterações  de

redação  para  adequação  da  proposição  à  técnica  legislativa,  tudo  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  suma,  acerca  do  art.  5º  da  proposição,  a

referida Comissão acatou a inclusão do inciso VIII ao art. 4º da lei do fundo (constante

no art. 2º da proposição), mas sugeriu que o art. 14-A, originalmente incluído na lei do

fundo, constasse, na verdade, no § 1º do art. 5º da Lei nº 17.615, de 2008. A CCJ não

acolheu  a  pretendida  revogação  da  Lei  nº  17.615/2008,  constante  no  art.  7º  da

proposição.
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O Projeto de Lei nº 3.626/2012, de autoria do Governador do Estado, anexado à

proposição  em  exame  em  7  de  dezembro  do  corrente  ano,  isto  é,  após  a

manifestação da CCJ, pretende alterar a Lei nº 17.615, de 2008, dando nova redação

aos seus arts. 5º e 7º.

A Comissão de Cultura, por sua vez, não considerou adequado fundir dois sistemas

de financiamento que se destinam a finalidades bem diversas, tal como pretendia a

proposição.

Além disso, opinou pela rejeição do Substitutivo nº 1, da CCJ, e argumentou que o

Fundo  Estadual  de  Cultura  foi  objeto  de  recente  atualização  por  meio  da  Lei  nº

19.088,  de  2010,  precedida  de  extensa  discussão,  o  que,  diversamente,  não  se

constata no tocante às modificações pretendidas.

Tendo  em  vista  tais  considerações,  a  Comissão  de  Cultura  apresentou  o

Substitutivo nº 2, por meio do qual, em seu art. 1º, integrou a proposta constante do

Projeto de Lei nº 3.660/2012 anexado, e também incluiu "arquitetura" e "gastronomia"

entre as áreas culturais passíveis de serem beneficiadas.

No art. 2º do Substitutivo nº 2 há ainda uma alteração dos percentuais relativos aos

recursos  que  serão  destinados  a  projeto  cultural  no  Estado,  a  fim  de  diminuir  a

contrapartida sem afetar a receita corrente, de maneira similar (mas não totalmente

equivalente) àquela proposta pelo Governador do Estado, por meio do Projeto de Lei

nº 3.626/2012, anexado. Dessa forma, um dos percentuais propostos no Substitutivo

nº 2 difere em um ponto percentual do apresentado no projeto do Governador do

Estado, no qual consta um limite de até 97% (no Substitutivo nº 2, o limite é de até

98%) do total de recursos destinados ao projeto pelo incentivador, para empresa cuja

receita bruta anual se situe entre o montante máximo permitido para as empresas

classificadas no inciso I e o valor de oito vezes o limite máximo de faturamento da

empresa de pequeno porte, definido na Lei Complementar nº 123, de 2006, o qual

deverá integralizar o restante a título de contrapartida. Além disso, o Substitutivo nº 2

difere do Projeto de Lei nº 3.626/2012, pois prevê redução à metade da contrapartida

no caso de projetos de empreendedores domiciliados no interior do Estado e que

beneficiem o público e os profissionais da área de cultura do interior. Mais ainda, há

diferença entre o Substitutivo nº 2 e o Projeto de Lei nº 3.626/2012, pois naquele a
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vigência dos novos patamares de contrapartida é de seis anos e neste é de dez anos.

O art.  4º  do  Substitutivo  nº  2 dispõe,  por  sua vez,  que o Poder  Executivo,  em

articulação com esta Casa, os Municípios e a sociedade civil, avaliará o resultado das

alterações promovidas pela lei, após três anos de sua vigência.

Entendemos que as medidas trazidas pela proposição e pelos Substitutivos nº 1 e

nº 2 buscam aprimorar a legislação estadual; contudo também entendemos que as

mudanças mais substanciais pretendidas deverão incidir na Lei nº 17.615, de 2008, e

não na Lei nº 15.975, de 2006, qual seja a lei do Fundo Estadual de Cultura - FEC.

Dessa forma, entendemos não merecer acolhida o Projeto de Lei nº 1.631, de 2011,

na  sua  redação  original,  bem  como  as  disposições  do  Substitutivo  nº  1  que  se

referem à lei  do FEC, inclusive naquilo em que pretendia participação de pessoas

físicas  no  FEC,  a  teor  de  nota  técnica  trazida  pelo  Of.  Gab.  Sec.  nº  1.153/12,

publicado em 9/8/2012.

No que se refere ao Substitutivo nº 2, da Comissão de Cultura, entendemos que ele

merece acolhida naquilo que incorporou as sugestões trazidas pelo projeto de autoria

do  Governador  do  Estado,  bem  como  naquilo  em  que,  integrando  a  proposta

constante  do  Projeto  de  Lei  nº  3.660/2012  anexado,  incluiu  "arquitetura"  e

"gastronomia"  entre  as  áreas  culturais  passíveis  de  serem  beneficiadas.  Merece

acolhida, ainda, a redução da vigência dos novos patamares de contrapartida de dez

para seis anos, especialmente se considerada em conjunto com a medida de o Poder

Executivo,  em  articulação  com esta  Casa,  Municípios  e  sociedade civil,  avaliar  o

resultado das alterações promovidas pela lei, após três anos de sua vigência.

Consideramos também, na mesma linha de raciocínio, que o projeto de autoria do

Governador, anexado à proposição em exame, igualmente apresenta aprimoramentos

importantes  à  legislação  tributária.  Por  esse  motivo,  entendemos  oportuna  a

incorporação de suas propostas ao projeto principal, por meio do Substitutivo nº 3,

que  apresentamos,  especialmente  no  que  se  refere  à  alteração  dos  percentuais

relativos aos recursos que serão destinados a projeto cultural no Estado. Ainda sobre

esse tema, ressaltamos que não incorporamos a sugestão feita pela Comissão de

Cultura de reduzir à metade a contrapartida no caso de projetos de empreendedores

domiciliados no interior do Estado e que beneficiem o público e os profissionais da
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área de cultura do interior.

Destacamos, no que se refere à alteração proposta ao art. 7º da Lei nº 17.615, de

2008, que o citado aumento dos percentuais poderia representar renúncia de receita

e que, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº

101,  de  2000),  implicaria  a  necessidade de apresentação de relatório  de  impacto

orçamentário-financeiro  ou  de  medidas  de  compensação.  Entretanto,  citamos  a

Exposição de Motivos do Secretário de Estado de Fazenda, constante da Mensagem

nº  331/2012,  a  qual  encaminhou o  citado Projeto  de  Lei  nº  3.626/2012,  que nos

informou que “...  a redação proposta pelo anteprojeto de lei  para o art.  7º da Lei

17.615/2008  altera  os  percentuais  relativos  aos  recursos  que serão destinados  a

projeto  cultural  no  Estado,  a  fim  de diminuir  a  contrapartida  sem afetar  a  receita

corrente, considerando que permanece o limite relativo à dedução a ser efetivada em

cada  mês  em  10%  (dez  por  cento)  do  valor  do  ICMS  devido  no  período,  por

contribuinte”.

Assim, não há óbices de natureza financeiro-orçamentária ao trâmite da medida

proposta, uma vez que não haverá variação na receita corrente do imposto e que o

limite de dedução, que permanece igual, tem ressonância na previsão orçamentária.

Além disso, a mudança trazida pelo Projeto de Lei nº 3.626/2012 ao referido art. 7º

importa substancialmente modificação da contrapartida exigida dos particulares, isto

é, das empresas patrocinadoras. Conforme destacado pela Comissão de Cultura, a

redução da contrapartida exigida dos particulares tenderá a promover maior incentivo

à cultura, o que é benéfico e se coaduna com os objetivos do fomento a essa área.

Destacamos, finalmente, que o fim da limitação temporal para aproveitamento de

créditos tributários inscritos em dívida ativa -  que na proposição, em sua redação

original, remonta à data de 31/10/2007, conforme bem destacado pela Comissão de

Cultura -, já foi efetivamente promovida com a entrada em vigor da Lei nº 20.540, de

2012, de forma que a proposição, nesse ponto, perdeu o objeto.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.631/2011, no

1º turno,  na  forma do Substitutivo  nº  3,  a seguir  apresentado,  e pela rejeição do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, bem como pela rejeição do
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Substitutivo nº 2, da Comissão de Cultura.

SUBSTITUTIVO Nº 3

Altera a Lei nº 17.615, de 4 de julho de 2008, que dispõe sobre a concessão de

incentivo  fiscal  com  o  objetivo  de  estimular  a  realização  de  projetos  culturais  no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso VI do art. 8º da Lei nº 17.615, de 4 de julho de 2008, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º - (...)

VI - preservação e restauração do patrimônio material, inclusive o arquitetônico, o

paisagístico e o arqueológico, e do patrimônio imaterial, inclusive folclore, artesanato

e gastronomia;”.

Art.  2º  -  O  art.  7º  da  Lei  nº  17.615,  de  2008,  passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:

“Art. 7º - A partir do exercício de 2013 e até 31 de dezembro de 2019, o valor dos

recursos deduzidos na forma do art. 3º, bem como dos recursos repassados na forma

do inc. II do § 1º do art. 5º, será, no máximo, de:

I - 99% (noventa e nove por cento) do total de recursos destinados ao projeto pelo

incentivador para as empresas a que se refere o inciso I do § 1º do art. 3º desta lei;

II - 97% (noventa e sete por cento) do total de recursos destinados ao projeto pelo

incentivador para as empresas a que se refere o inciso II do § 1º do art. 3º desta lei; e

III - 95% (noventa e cinco por cento) do total de recursos destinados ao projeto pelo

incentivador para as empresas a que se refere o inciso III do § 1º do art. 3º desta lei.

Parágrafo único. O incentivador deverá integralizar o restante dos recursos a que se

referem  os  incisos  I  a  III  do  “caput”  a  título  de  contrapartida,  nos  termos  de

regulamento.”.

Art. 3º - As alterações promovidas pelo art. 2º desta lei não se aplicam aos projetos

culturais  cuja  declaração  de  incentivo,  nos  termos  de  regulamento,  tenha  sido

protocolizada na Secretaria de Estado de Fazenda até o dia anterior ao da publicação

desta lei.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo,  em  articulação  com  a  Assembleia  Legislativa,  os
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Municípios e a sociedade civil,  avaliará o resultado das alterações promovidas por

esta lei ao final do terceiro ano de sua vigência.

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

Sala das Comissões, 4 de abril de 2013.

Lafayette de Andrada, Presidente - Zé Maia, relator - Ulysses Gomes - Antonio Lerin

- Rômulo Viegas - Cabo Júlio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.915/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria dos Deputados Neilando Pimenta e Fred Costa,  o projeto  de  lei  em

epígrafe dispõe sobre a forma de aquisição de precatório judicial e sua utilização para

compensação tributária no Estado de Minas Gerais.

Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresentou.

Vem  agora  a  esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188,

combinado com o art.102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O objetivo da proposição em exame é autorizar a compensação de crédito tributário

inscrito em dívida ativa com débito da Fazenda Pública do Estado, inclusive de suas

autarquias e fundações, decorrente de precatório judicial pendente de pagamento.

Para a compensação, são estabelecidas algumas condições, entre elas a aprovação

por parte da Procuradoria-Geral do Estado e da Secretaria de Estado de Fazenda. O

projeto também disciplina a venda de crédito constante de precatório a ser utilizado

para compensação com débitos tributários. A proposição prevê que a aquisição de

precatório  deve  ser  realizada  por  meio  de  leilão  público  autorizado  pelo  credor,

havendo a possibilidade de deságio de, no máximo, 50% do seu valor nominal.

Segundo o autor, o projeto se justifica pela necessidade de regulamentação do art.

170 do Código Tributário Nacional, no que diz respeito à utilização da compensação

como  forma  de  extinção  de  créditos  tributários,  e  pelo  volume  de  precatórios

judiciários pendentes de pagamento pelo Estado.
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Ao analisar a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou um relato

sobre como tem sido enfrentada a questão dos precatórios. Conforme a Comissão, a

Emenda  Constitucional  no  62,  de  2009,  ao  dar  nova  redação  ao  art.  100  da

Constituição  da  República  e  acrescentar  o  art.  97  ao  Ato  das  Disposições

Constitucionais  Transitórias  -  ADCT -,  instituiu  regime  especial  de  pagamento  de

precatórios para os Estados e Municípios que se encontram em mora na quitação de

precatórios  vencidos,  sendo  prevista  a  utilização  de  precatórios  para  fins  de

compensação tributária. No âmbito estadual, a Lei nº 19.407, de 2010, que autoriza o

Estado de Minas Gerais a liquidar débitos de precatórios judiciais, mediante acordos

diretos  com  seus  credores,  disciplina  a  compensação  de  crédito  constante  de

precatório  com  débito  inscrito  em  dívida  ativa,  no  âmbito  desses  acordos,  e

regulamenta a cessão de precatório a que se refere o citado § 13 do art.  100 da

Constituição da República. Já a Lei nº 14.699, de 2003, que dispõe sobre formas de

extinção e garantias do crédito tributário, também disciplina a possibilidade de cessão

de  precatórios,  inclusive  aqueles  parcelados  no  regime  do  art.  78  do  ADCT  da

Constituição da República, e a faculdade do credor de promover a compensação de

créditos de precatórios judiciais com débitos líquidos e certos inscritos em dívida ativa

até 30 de novembro de 2010.

Tendo em vista o exame sobre a regulamentação da matéria, a Comissão que nos

antecedeu  considerou que  “a  regulação proposta  pelo  projeto  sob exame para  a

cessão de precatórios contraria o princípio da razoabilidade”, já que limita a cessão

de crédito facultada pela Constituição da República, por restringir sua forma ao leilão

e sua finalidade à compensação de créditos tributários. Além disso, entende que a

proposição afetaria ainda o disposto no inciso III do art. 66 da Constituição do Estado.

A Comissão conclui pela apresentação de substitutivo ao projeto, para introduzir na

Lei nº 14.699, de 2003, o conteúdo efetivamente inovador da proposição, qual seja, a

exclusão de limitação temporal para a inscrição do débito em dívida ativa.

Consideramos louvável,  do ponto de  vista  das  finanças públicas,  a intenção da

proposição em contribuir  para a solução de um passivo incômodo para o Estado,

como os precatórios. No entanto, concordamos com o posicionamento da Comissão

de Constituição e Justiça de que, em alguns aspectos, a proposta é restritiva, razão
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pela  qual  apoiamos  o  substitutivo  por  ela  apresentado.  Sem  a  data  limite  para

inscrição  em  dívida  ativa  de  créditos  passíveis  de  serem  compensados  com

precatórios,  ampliam-se  as  possibilidades  de  quitação  dos  precatórios  e  de

recuperação dos referidos créditos do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.915/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2012.

Jayro  Lessa,  Presidente  -  Adalclever  Lopes,  relator  -  Romel  Anizio  -  João Vítor

Xavier.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 33/2012

Comissão de Administração Pública

Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, “acrescenta

artigo à Lei nº 5.301, de 1969”.

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 que seja emitido parecer

quanto ao mérito, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, I, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição sob exame visa a acrescentar disposição à Lei nº 5.301, 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 definição da carga horária mínima e

máxima.

De acordo com a Comissão de Constituição e Justiça, o projeto encontra respaldo

nas  Constituições  da  República  e  do  Estado,  uma vez que o  legislador  estadual

detém ampla margem de autonomia para disciplinar o regime jurídico da Polícia e do

Corpo de Bombeiros Militares. A referida Comissão limitou-se, assim, a proceder a

uma correta formalização da proposição.

Quanto a nós, compreendemos a necessidade de se estabelecer uma disciplina
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pública e uniforme para a jornada de trabalho dos militares do Estado, com a devida

atenção  para  as  peculiaridades  de  suas  atividades,  de  modo  que  nos  parece

adequada a solução proposta pelo autor do projeto em análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

33/2012, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2013.

Leonardo  Moreira,  Presidente  -  Gustavo  Corrêa,  relator  -  André  Quintão  -  Ivair

Nogueira - Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.258/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Lamac, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a

comprovação da origem dos materiais metálicos recicláveis e sobre o cadastro de

fornecedores no Estado.

A matéria foi  distribuída às Comissões de Constituição e Justiça,  de Segurança

Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou.

Em seguida, a Comissão de Segurança Pública, em análise de mérito, opinou pela

aprovação do projeto nessa forma.

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  de  lei  em  epígrafe  estabelece  que  as  empresas  de  reciclagem,

recuperação,  ferro velho ou sucatas manterão registros comprobatórios  da origem

dos materiais adquiridos.

A proposição lista os materiais sujeitos a registro, qual sejam, fios metálicos, placas
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indicativas e de sinal de trânsito, postes metálicos, tampos, bocas de lobo, lixeiras,

semáforos e coberturas de ponto de ônibus.

O  registro  deverá  conter  as  seguintes  informações:  nome,  endereço,  telefone,

identidade e CPF do fornecedor, data da aquisição, quantidade e origem do material.

O projeto prevê sanção para o descumprimento da futura lei: multa no valor de 500

a 1.000 Ufemgs e cancelamento de sua inscrição estadual, em caso de reincidência,

sem prejuízo das sanções de naturezas civil e penal e daquelas definidas em normas

específicas. Esclarecemos que, para o exercício de 2013,  o valor  da Ufemg é de

R$2,5016,  de  forma  que  a  mencionada  multa  corresponde,  respectivamente,  a

R$1.250,80 e R$2.501,60.

A título de justificação, o autor  alega que o furto desses materiais tem causado

imensos transtornos à população e às empresas, pois estas precisam arcar com o

custo de reinstalação. Isso é fato recorrente na mídia, numa demonstração clara de

que essa prática criminosa está cada vez mais disseminada na sociedade.

Com o cadastramento, as autoridades terão amplo conhecimento do universo de

pessoas que trabalham com esse tipo de material, bem como da procedência dos

produtos adquiridos. Isso atuará como fator de inibição de tal prática delituosa e de

identificação dos responsáveis.

A Comissão  de  Constituição e  Justiça  concluiu  que  a  matéria  está  inserida  na

competência legislativa remanescente outorgada aos Estados federados e que não

há vício no que tange à inauguração do processo legislativo, pois a matéria não se

encontra  entre  as  de  iniciativa  privativa.  Ademais,  a  Comissão  concluiu  que  a

proposição tem o mérito de aprimorar a legislação vigente. Não obstante, optou pela

apresentação do Substitutivo nº 1, que acolhemos, o qual dá nova redação a atual lei

e suprime impropriedades do projeto original.

Por seu turno, a Comissão de Segurança Pública opinou que a proposição de fato

padece de impropriedades que foram adequadamente sanadas com a apresentação

do Substitutivo nº 1. Segundo a Comissão, o projeto trata de tema relevante, contribui

para a apuração da procedência desses materiais e, por conseguinte, para a melhoria

da segurança pública. Assim, exarou seu parecer pela aprovação, na forma desse

substitutivo.
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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  ângulos:  a  repercussão financeira  da  medida no Tesouro

Estadual e a repercussão financeira na sociedade, ou seja, o seu custo social.

Em relação ao primeiro aspecto, constata-se, de plano, que a medida é benéfica

para o Tesouro Estadual. Isso porque significativo percentual desses furtos atinge a

Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - e a Companhia de Saneamento de

Minas Gerais - Copasa. Como o Tesouro estadual é acionista de ambas, ocorre o

correspondente benefício.

Em relação ao outro aspecto, a medida também é procedente. A proposta, de forma

análoga, reduz o custo das outras empresas e, também, as despesas dos cidadãos,

os quais deixam de incorrer em gastos para repor os objetos subtraídos.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.258/2012, no

1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Jayro  Lessa,  Presidente  -  Adalclever  Lopes,  relator  -  Romel  Anizio  -  João Vítor

Xavier - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.285/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

A proposição em análise,  de autoria  do Deputado Carlin  Moura,  altera a Lei  nº

6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de

Minas Gerais.

Publicado  no  "Diário  do  Legislativo"  de  23/6/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188,
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combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em tela pretende autorizar o Poder Executivo, na forma, no prazo e nas

condições  previstos  em  regulamento,  a  reduzir  a  carga  tributária  para  12%  nas

operações internas com bicicleta, peças, partes e acessórios para fabricação desse

veículo.

Para fins de compensação da perda de receita tributária resultante da medida, o

projeto dispõe que o Poder Executivo fica autorizado a aumentar a carga tributária

nas operações internas com produtos considerados não essenciais e supérfluos, no

percentual suficiente para a recomposição da receita tributária do imposto, na forma,

no prazo e nas condições previstos em regulamento.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela  sua  juridicidade,

constitucionalidade e legalidade, por entender que, além de se tratar de matéria de

competência legislativa estadual (competência concorrente para legislar sobre direito

tributário) e de não haver vício de iniciativa, a medida veiculada na proposição está

de acordo com os objetivos da política estadual de incentivo ao uso da bicicleta como

meio  de  transporte  alternativo,  nos  termos da Lei  nº  16.939,  de  2007.  A referida

Comissão  ressaltou  que  os  aspectos  econômicos  e  financeiros,  bem  como  a

adequação ou não à  Lei  de  Responsabilidade Fiscal  -  LRF -,  Lei  Complementar

Federal nº 101, de 2003, seriam analisados por esta Comissão, pelo que passamos à

análise de tais aspectos.

A proposição foi baixada em diligência à Secretaria de Estado da Fazenda - SEF -,

a fim de que se manifestasse sobre a existência de convênio ICMS, no âmbito do

Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -  Confaz  -,  bem  como  de  protocolos

estaduais, todos relacionados à matéria objeto da proposição em trâmite, e, ainda, de

repercussão orçamentário-financeira do benefício fiscal pretendido, especialmente à

luz da LRF.

A SEF,  por  meio  do  Ofício  nº  04/13,  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de

16/2/2013, manifestou-se contrariamente à medida, tendo em vista o não atendimento

à LRF e o impacto negativo na arrecadação estadual, na ordem de R$6,4 milhões de

reais  ao  ano,  além  de  não  terem  sido  indicadas  as  medidas  de  compensação



509
____________________________________________________________________________

correlatas.

Não obstante a manifestação da SEF, é de se destacar a recente publicação da Lei

nº 20.540, de 14 de dezembro de 2012, por meio da qual houve modificação da Lei nº

6.763, de 1975, art. 12, mais especificamente com a inclusão do § 75 ao referido

artigo, cujo teor encontra-se reproduzido a seguir:

“Art. 2º - Ficam acrescentados à Lei nº 6.763, de 1975, os §§ 5º e 6º ao art. 8º, a

alínea “d” ao inciso II do caput e os §§ 71 a 75 ao art. 12, o inciso XVIII e o § 4º ao art.

21, o § 8º ao art. 28, a subalínea “a.6” ao inciso 4 do § 5º do art. 29, o inciso IV ao art.

31, o inciso XII ao art. 32-A, os arts. 32-I e 32-J, o § 7º ao art. 33, a subalínea “a.6” ao

inciso II do § 4º do art. 39, os incisos XLIV e XLV e o § 7º ao art. 55, o inciso VII ao §

2º e o § 7º ao art. 114, os incisos IV e V ao art. 120-B, o parágrafo único ao art. 131,

os §§ 1º a 5º ao art. 133, o § 3º ao art. 138 e os arts. 144-A, 144-B e 219-B seguintes:

(…)

Art. 12 - (...)

§  75 -  Fica o Poder Executivo autorizado,  na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária para 12% (doze por cento) nas

operações internas com bicicletas e com peças, partes e acessórios para fabricação

de bicicletas.”

Observa-se que, com a superveniência da edição da lei citada acima, a proposição

perdeu seu objeto, tendo em vista a identidade da matéria tratada.

Diante dessas informações, constata-se que a medida proposta já foi implantada

pelo Executivo, o que ressalta sua relevância. Portanto, apesar de ser extremamente

louvável, esse projeto teve, como ressaltado, perda de objeto, o que nos obriga a

emitir parecer contrário à sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.285/2012, no 1º

turno.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Jayro Lessa, Presidente - Romel Anízio, relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes

- João Vítor Xavier.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.359/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de Saúde, que apreciou a matéria

quanto  ao  mérito,  acolheu  o  Substitutivo  nº  1,  proposto  pela  Comissão  de

Constituição e Justiça.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo obrigar o Estado a realizar o teste do

reflexo vermelho em recém-nascidos, de forma gratuita. O projeto determina ainda

que o Estado estabeleça políticas públicas para incentivar a realização do exame nos

Municípios.

Segundo justificação da autora, a realização do referido exame em todos os recém-

nascidos é importante, pois permite o diagnóstico prematuro de doenças, assim como

sua prevenção. Em última análise, o projeto visa preservar a saúde da população.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça observou que a

matéria  se  insere  no  domínio  de  competência  legislativa  estadual  e  não  enseja

reserva de iniciativa. Contudo, a Comissão apontou a existência da Lei nº 16.672, de

2007,  que já torna obrigatório  o teste do reflexo vermelho em recém-nascidos no

Estado, e entendeu que o único dispositivo inovador do projeto de lei em análise é o

que se refere à gratuidade do exame, cujo custo é considerado irrisório. Dessa forma,

apresentou o Substitutivo  nº  1  para  incluir  a  obrigatoriedade de realização desse

exame de forma gratuita na Lei nº 16.672, de 2007.

A Comissão de Saúde, por sua vez, manifestou-se favorável à aprovação do projeto

em análise  e considerou que o Substitutivo nº  1,  da Comissão de Constituição e
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Justiça,  atende  aos  objetivos  propostos  e  aperfeiçoa  a  legislação  existente,

obedecendo aos princípios da técnica legislativa. A Comissão ressaltou a importância

da  realização do teste  nas  primeiras  48  horas  de  vida  do  recém-nascido  para  o

sucesso terapêutico em caso de diagnóstico de doenças como catarata, opacidades

na córnea, glaucoma congênito, retinoblastoma (tumor maligno ocular), entre outras.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão

analisar, verificamos que o projeto original, assim como o Substitutivo nº 1, não cria

despesas para o Estado, uma vez que a Lei nº 16.672, de 2007, já obriga a realização

do teste em recém-nascidos, inclusive pela rede pública.

Cabe destacar  o baixo custo da medida de caráter  preventivo,  que tem grande

importância para a saúde pública,  uma vez que o teste do reflexo vermelho evita

gastos  elevados  com  tratamentos  complexos  no  futuro.  Além  disso,  possibilita

qualidade de vida para cidadãos, por meio de tratamento precoce e efetivo.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação,  no 1º  turno,  do Projeto de Lei  nº

3.359/2012 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição

e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Jayro Lessa, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Ulysses Gomes - João Vítor

Xavier - Romel Anizio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.411/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº 3.411/2012 institui o

cadastro de fornecedores impedidos de licitar e contratar com a administração pública

estadual.

A  proposição  foi  apreciada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de Administração Pública, que

opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela



512
____________________________________________________________________________

Comissão de Constituição de Justiça.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.188,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  em  exame objetiva  instituir  o  cadastro  de  fornecedores impedidos  de

licitar e contratar com a administração pública estadual. Segundo o autor do projeto, a

proposta  ora  apresentada  tem  como  objetivo  preservar  a  administração  pública

estadual, por meio de punição às tentativas de fraude nas licitações públicas, de atos

cometidos  por  pessoas  físicas  e  jurídicas,  que  comprometam  o  andamento  de

serviços, obras e o fornecimento de bens, causando prejuízos ao erário, bem como

da prática de atos ilícitos visando frustrar os objetivos das licitações. Trata-se, pois,

de iniciativa voltada para a coibição de fraudes nas licitações públicas.

Na análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbices

jurídicos  à  sua  normal  tramitação,  uma vez  que  a  matéria  relativa  a  licitações  e

contratos se insere no campo de competência legislativa tanto do Estado quanto da

União, cabendo a esta última a edição de normas gerais sobre o assunto, conforme

dispõe o art. 22, inciso XXVII, da Constituição da República.

Em seu parecer a Comissão informa que, no plano estadual, foi editada a Lei nº

13.994, de 18/9/2001, que institui o cadastro de fornecedores impedidos de licitar e

contratar  com  a  administração  pública  estadual  e  que,  no  cotejo  entre  a  lei  já

existente  e  a  proposição  em  exame,  constata-se  uma quase  total  identidade  de

conteúdo entre uma e outra. Como boa parte das disposições constantes no projeto

são reprodução literal da Lei nº 13.994, a referida Comissão apresentou o Substitutivo

nº 1, transformando a proposição em proposta modificadora de norma já existente.

A Comissão de Administração Pública, ao analisar a matéria, considerou pertinente

tal medida, visto que ela tende a ampliar ainda mais o princípio da publicidade, que

informa a atuação da administração pública, sobretudo em matéria de procedimento

licitatório e de contratação pública, no qual o proceder estatal deve pautar-se pela

máxima transparência.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  do

projeto, informamos que o projeto em tela, assim como o Substitutivo nº 1, não criam
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despesas para o erário, uma vez que apenas asseguram aos órgãos e entidades da

administração pública estadual, bem como a qualquer interessado, o livre acesso ao

cadastro instituído pela nº 13.994, de 18/9/2001.

Conclusão

Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.411/2012, no 1º turno, na

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

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Jayro Lessa, Presidente - Romel Anízio, relator - Adalclever Lopes - Ulysses Gomes

- João Vítor Xavier.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.652/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre

medidas de desoneração fiscal do processo de habilitação para condução de veículos

automotores  para  as  pessoas  de  baixo  poder  aquisitivo  ou  em  situação  de

desvantagem social.

Preliminarmente,  foi  a  proposição  encaminhada  à  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem  agora  a  proposição  a  esta  Comissão  para  receber  parecer  nos  termos

regimentais.

Fundamentação

O  projeto  em  exame  dispõe  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 necessário à condução

de veículos automotores. A proposição, em síntese, entre outras medidas, define as

pessoas de baixo poder aquisitivo ou em situação de desvantagem social, bem como

estabelece as atribuições do poder público na implementação da política tratada na

proposição.

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
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habilitação - CNH - tem sido um valioso instrumento de qualificação profissional, além

de realização pessoal e social”. Pondera, entretanto, que 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.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  não  vislumbrou  qualquer  óbice  jurídico-

constitucional à tramitação e assinalou 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.

Assinalou, também, que situação completamente distinta é a fixação de diretrizes ou

parâmetros para determinada política pública, cuja iniciativa pode ser do Legislativo,

cabendo ao Executivo a implementação ou execução dessa política, o que ocorre no

caso da proposição em análise.

No  âmbito  estrito  de  competência  desta  Comissão,  nos  termos  do  art.100,

combinado com o  art.102,  inciso  VII,  alínea "d",  do  Regimento  Interno,  qual  seja

analisar a repercussão financeira das proposições, entendemos que o projeto não

cria  direito  ou  obrigação  para  o  Estado  e  não  gera  necessariamente  ou

obrigatoriamente  despesas  para  os  cofres  públicos.  A  proposição  dispõe  sobre

política pública que poderá ou não a vir ser implementada. Se assim for a vontade

política, ela dará origem a programa. Nessa etapa é que haverá quantificação de sua

meta física e definição de dotação orçamentária. Estas deverão ser compatibilizadas

com as receitas e demais despesas públicas, sem prejuízo do equilíbrio orçamentário.

Se for o caso, teremos o direito,  o dever e a oportunidade de fazer essa análise,

quando da tramitação nesta Casa Legislativa das subsequentes leis orçamentárias.

Entendemos,  também,  assim  como  já  explicitado  pela  Comissão  que  nos

antecedeu,  que  o  projeto  não  contraria  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  Lei

Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  visto  que  não  acarreta,  no  momento,

nenhuma despesa.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.652/2013, no

1º turno.
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Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Jayro Lessa, Presidente - Romel Anízio, relator - Ulysses Gomes - Adalclever Lopes

- João Vítor Xavier.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.843/2013*

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem nº 399,  de 2013,  o projeto de lei  em epígrafe “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 Estadual do

Sistema Único de Saúde no Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/3/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

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 tem por finalidade, em breve resumo: reajustar as tabelas

de vencimento básico (arts. 1º a 5º) e criar cargos de provimento efetivo das carreiras

que menciona (art. 10); modificar as atribuições dos cargos das carreiras da Polícia

Civil de Minas Gerais (art. 7º); instituir a carreira de Auditor Assistencial Estadual do

Sistema Único  de  Saúde  no  Estado  de  Minas  Gerais  (arts.  12  a  18);  alterar  as

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

(arts. 27 a 32); e instituir Gratificação de Incentivo à Produtividade dos Profissionais

de  Engenharia  e  Arquitetura  -  Gippea  -  no  âmbito  do  Departamento  de  Obras

Públicas do Estado de Minas Gerais - Deop - e do Departamento de Estradas de

Rodagem  -  DER (art.  42)  e  Gratificação  Complementar  no  âmbito  da  Escola  de

Saúde Pública - ESP (art. 43).
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A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão encaminhou ofício a esta Casa

(OF. GAB.SEC. N° 186/2013), solicitando a retificação de erros formais na redação de

alguns dispositivos e anexos e de omissões, os quais devem ser corrigidos para que

não se altere a finalidade original da proposição. Também solicitou o acréscimo de

dispositivo para permitir o remanejamento de servidores da carreira de Pesquisador

em Ciência e Tecnologia para o quadro de pessoal da Fundação Centro Internacional

de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex -, atendendo às

necessidades da instituição sem gerar impacto financeiro.

Na mensagem que acompanha a proposição, o Governador informa que os arts. 1°

a 5° 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. Esclarece ainda que

esses reajustes serão divididos em duas etapas.

Na primeira etapa do reajuste, com vigência no mês seguinte à publicação da lei,

será promovida uma padronização dos valores iniciais das tabelas de vencimento,

conforme  a  escolaridade  exigida  para  ingresso  em  cada  cargo.  Para  tal  fim,  os

valores  adotados  como referência,  para  as  carreiras  que  exigem  nível  médio  de

escolaridade, serão de R$ 715,91 e de R$ 954,55, respectivamente, para as cargas

horárias de 30 e 40 horas semanais. Para as carreiras que exigem nível superior, os

valores iniciais de referência serão de R$ 1.085,27, para 30 horas semanais, e de R$

2.083,72 para 40 horas semanais.

Na segunda etapa do reajuste, com vigência a partir de abril de 2014, as tabelas de

vencimento básico padronizadas na forma do art. 1º terão um acréscimo de 10%.

As tabelas das carreiras que exigem nível fundamental serão reajustadas em 5% 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 § 4º do art. 1º da Lei nº

14.683, de 30 de julho de 2003, o § 3º do art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de

1991, e o art. 39 da Lei nº 19.553, de 9 de agosto de 2011.
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Os servidores  inativos  e  pensionistas  que fazem  jus  à  paridade  também  serão

contemplados com os reajustes propostos.

A partir da análise dos reajustes propostos na proposição, nota-se que o Executivo

está promovendo reajustes diferenciados para diversas categorias, de acordo com a

carga horária semanal realizada pelo servidor, com base na previsão do inciso X do

art. 37 da Constituição da República.

Para algumas das carreiras especificadas no art. 1º, o servidor que realizar carga

horária semanal de 40 horas terá reajuste de 10%. Por outro lado, o servidor das

mesmas carreiras que cumprir carga horária semanal de 30 horas terá reajuste de

5%, nos termos do art. 3º.

A previsão de reajuste específico diferenciado, em princípio, não ofende ao princípio

da  isonomia  (art.  5º,  “caput”,  da  Constituição  da  República),  uma  vez  que  visa

estimular o servidor de determinada carreira que adira à jornada de trabalho semanal

de 40 horas, de forma a melhor atender às necessidades da administração pública.

É importante destacar que o servidor que cumpre jornada de trabalho semanal de

30  horas  pode  optar  pela  alteração  da  sua  jornada  de  trabalho  para  40  horas

semanais, nos termos do Decreto nº 44.410, de 17 de novembro de 2006.

Nesse sentido:

“Apelação ação ordinária servidores públicos municipais de Ribeirão Preto revisão

geral anual da remuneração artigo 37, inciso X, da Constituição Federal Lei Municipal

N.º 2252/08 a revisão geral anual de vencimentos em data certa e sem distinção de

índices, não obsta a concessão de outros reajustes diferenciados por classes, cargos

ou funções recurso improvido. (APL 3701663820108260000 do TJSP, Relator: Franco

Cocuzza, Data de Julgamento: 31/01/2011, 5ª Câmara de Direito Público, Data de

Publicação: 03/02/2011)”.

No ofício  encaminhado pelo  Poder  Executivo  (OF.  GAB.SEC.  N°  186/2013),  há

solicitação da inclusão, no inciso IV do art. 3° da proposição, da referência à tabela de

20 horas semanais do Analista de Gestão de Seguridade Social, com a finalidade de

sanar  omissão  no  projeto  original,  o  que  foi  atendido,  conforme  se  verifica  no

substitutivo ao final do parecer redigido.

Ainda sobre os reajustes, com a finalidade de conferir clareza para a aplicação do
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art. 5º, foi feita alteração para incluir referência aos reajustes do art. 1º em relação

aos servidores inativos e pensionistas que fazem jus à paridade, nos termos do art.

40, §8º, da Constituição da República, e em conformidade com solicitação contida no

ofício mencionado, com o objetivo de sanar qualquer dúvida sobre a aplicabilidade do

referido dispositivo.

A incidência de reajuste específico sobre as vantagens pessoais, a que se referem

o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho de 2003, e o § 3º do art. 1º da Lei nº

10.470, de 15 de abril de 1991, na forma do art. 4º da proposição, se justifica pelo fato

de  tratar  de  lei  posterior  de  mesma  natureza.  Contudo,  excluímos  do  referido

dispositivo do projeto a remissão ao art. 39 da Lei nº 19.553, de 9 de agosto de 2011,

atendendo à solicitação contida no ofício encaminhado pelo Poder  Executivo (OF.

GAB.SEC.  N°  188/2013),  com  a  finalidade  de  evitar  dúvidas  na  interpretação  do

artigo.

Merece destaque ainda a criação da carreira de Auditor Assistencial Estadual do

Sistema Único de Saúde. A proposição estabelece a carga horária, a escolaridade

para ingresso na carreira, as atribuições do cargo, as vedações ao servidor ocupante

do referido cargo e a tabela de vencimento básico.

Com a criação da mencionada carreira, há previsão no art. 26 da proposição de

extinção das funções gratificadas previstas no inciso II do art. 11 da Lei Delegada nº

174, de 2007, as quais possuem correlação com as atribuições da nova carreira.

Com a finalidade de dar maior clareza ao dispositivo, sugerimos nova redação ao

Substitutivo nº 1, apresentado no final, acatando sugestão dos técnicos da Secretaria

de Estado de Planejamento - Seplag.

O art.  27 altera a estrutura das carreiras de Auditor  Fiscal da Receita Estadual,

Gestor Fazendário, Técnico Fazendário de Administração e Finanças e de Analista

Fazendário  de  Administração  e  Finanças,  com  a  extinção  de  níveis  e

reposicionamento de servidores, conforme art. 28.

Os arts. 29, 31 e 32 fixam a partir de quando se dará a nova progressão e a nova

promoção dos servidores beneficiados pela reestruturação da carreira.  Os demais

servidores que não tiverem nenhuma movimentação na carreira continuam contando

o  tempo  para  a  progressão  e  a  promoção  normalmente,  sem  interrupção  ou
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suspensão. Com a finalidade de dar clareza ao conteúdo dos referidos dispositivos e

adequá-los à técnica legislativa, bem como de atender à solicitação contida no ofício

OF. GAB.SEC. N° 186/2013, procedemos à alteração de sua redação, sem alteração

do seu conteúdo, conforme o Substitutivo n° 1, apresentado no final do parecer.

Ressaltamos que o  reposicionamento,  de  acordo com o  art.  30,  não acarretará

redução na remuneração do servidor.

Em atendimento à solicitação contida no ofício encaminhado pela Seplag, também

foi alterada a redação do art. 17 da proposição. Tal mudança tem por finalidade evitar

conflito de interesses, uma vez que a intenção é proibir o exercício das atividades do

Auditor  Assistencial  Estadual  em  sociedades  empresárias  em  que  preste  serviço,

impedindo-o  de  exercer  a  função  de  auditor  nos  dois  vínculos.  Quanto  a  esta

alteração, informamos que ela foi incorporada ao substitutivo, conforme se observa

da redação do seu art. 18.

É importante ressaltar que a nova redação dada ao art. 33 da proposição tem por

finalidade dar maior clareza ao dispositivo, destacando a excepcionalidade da regra e

atendendo à solicitação da Seplag contida no ofício já mencionado anteriormente.

O art. 36 estabelece que a GDI-Reserva fica incorporada ao valor do vencimento

básico das carreiras de Analista Fazendário de Administração e Finanças e Técnico

Fazendário  de  Administração  e  Finanças  e  que  será  extinta  à  medida  que  for

incorporada, extinguindo-se, integralmente, a partir de 1º de julho de 2015.

Ressaltamos  que  a  solicitação  contida  no  ofício  da  Seplag  (OF.  GAB.SEC.  N°

186/2013)  sobre  o  acréscimo  de  dispositivo  para  permitir  o  remanejamento  de

servidores da carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia para o quadro de

pessoal  da  Fundação Centro Internacional  de  Educação,  Capacitação e Pesquisa

Aplicada em Águas - Hidroex -, atendendo às necessidades da instituição sem gerar

impacto financeiro, foi acolhida como art. 37 do Substitutivo n° 1.

Os arts. 37 e 38 da proposição aumentam o limite mensal máximo da Gratificação

de  Estímulo  à  Produção  Individual  -  Gepi  -  e  a  incorporam  aos  proventos  de

aposentadoria e pensões dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo

das carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual e de Gestor Fazendário, desde

que percebida pelos períodos estabelecidos na alínea “c” do inciso I ou no parágrafo
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único  do  art.  7º  da  Lei  Complementar  nº  64,  de  2002.  Os  aludidos  dispositivos

estabelecem ainda a forma e os critérios de incorporação da Gepi.

No art. 39 do projeto há previsão de aumento do limite máximo mensal para fins de

pagamento  da  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.  No art.  40 há previsão da forma e dos

critérios de incorporação da referida gratificação.

Promovemos alteração na redação do § 1º do art. 18, a que se refere o art. 40 do

projeto,  com a  finalidade de aperfeiçoar  o  seu  conteúdo,  acolhendo  sugestão de

técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda - SEF - e Seplag.

O art. 41 da proposição dá nova redação ao “caput” e ao § 1º do art. 8º da Lei

Delegada nº 176, de 2007, e acrescenta ao referido dispositivo o § 4º, segundo o qual

a remuneração dos cargos do Quadro do Tesouro Estadual prevista 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.

Em relação ao dispositivo da proposição, julgamos necessária sua alteração para

adequá-lo à legislação em vigor e com a finalidade de evitar dúvidas ou equívocos em

sua interpretação. Acolhemos no Substitutivo n°1, apresentado ao final do parecer, as

sugestões contidas no ofício OF. GAB.SEC. N° 188/2013.

Dessa forma, a redação atual do “caput” do art. 8° da lei Delegada n° 176, de 2007,

fica  mantida.  Acrescentamos  o  §4°  e  excluímos  o  §5°  e  ainda  sugerimos  nova

redação para o §1°, conforme orientação dos Técnicos do Executivo.  Também foi

acrescentado novo artigo ao projeto, atualizando o Anexo IX da Lei Delegada n° 174,

de 2007, que contém a remuneração do Quadro de Cargos do Tesouro Estadual.

O art.  42,  por  sua vez,  cria  no  âmbito do  Departamento  de  Obras Públicas  do

Estado de Minas Gerais -  Deop -  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 do plano de trabalho e

à Avaliação de Desempenho Individual - ADI -, para o servidor em efetivo exercício
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nas funções para as quais seja exigida a formação em Engenharia ou Arquitetura.

Ainda prevê que a referida gratificação será paga mensalmente, o seu valor máximo,

critérios para o cálculo, os requisitos, as vedações e que seu pagamento será feito

com recursos próprios do Deop-MG e do DER-MG.

O art.  43 institui  a  Gratificação Complementar  -  GC -,  no âmbito  da  Escola  de

Saúde Pública - ESP-MG -, destinada a servidores efetivos ocupantes dos cargos das

carreiras de Técnico em Educação e Pesquisa em Saúde e de Analista de Educação

e Pesquisa em Saúde, com valor correspondente a quarenta por cento do vencimento

básico do respectivo cargo de provimento efetivo. O valor aumenta para 50% a partir

de 1° de agosto de 2013. No intuito de aprimorar a redação do dispositivo e atender à

solicitação de correção contida no ofício da Seplag, sugerimos nova redação a ele,

conforme se verifica no Substitutivo n° 1.

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,

tendo em vista a autonomia de tal ente para dispor sobre os seus servidores, bem

como sobre seus órgãos 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.

A respeito disso, informamos que foi encaminhado a esta Casa ofício da Seplag



522
____________________________________________________________________________

(OF.  GAB.SEC.  N°  187/2013),  informando  que  a  repercussão  financeira  das

propostas contidas na proposição tem adequação orçamentária e financeira com a lei

orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes

orçamentárias, e que o aumento de despesas a ser gerado não afetará as metas de

resultado  e  os  resultados  fiscais.  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 3.843/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 1

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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Passam  a  vigorar  na  forma  do  Anexo  I  desta  lei,  a  partir  do  mês

subsequente ao de sua publicação, as seguintes tabelas de vencimento básico de

carreiras  do Poder Executivo,  constantes nos anexos da Lei  n°  15.961,  de 30 de

dezembro de 2005:

I - tabelas referentes às carreiras de Assistente Executivo de Defesa Social, Analista

Executivo de Defesa Social, Assistente Administrativo da Defensoria Pública e Gestor

da Defensoria Pública, constantes, respectivamente, nos itens I.1.2, I.1.3, I.2.2 e I.2.3

do Anexo I da Lei n° 15.961, de 2005;

II - tabelas referentes à carreira de Técnico de Desenvolvimento Rural e à carga

horária  de  quarenta  horas  semanais  da  carreira  de  Analista  de  Desenvolvimento

Rural,  constantes,  respectivamente,  nos itens II.2.2 e II.2.3 do Anexo II  da Lei  n°

15.961, de 2005;
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III  -  tabela referente à carga horária de quarenta horas semanais da carreira de

Analista de Gestão de Seguridade Social, constante no item V.2.3 do Anexo V da Lei

n° 15.961, de 2005;

IV - tabelas referentes à carreira de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia

e à carga horária de quarenta horas semanais das carreiras de Gestor em Ciência e

Tecnologia e Pesquisador em Ciência e Tecnologia, constantes, respectivamente, nos

itens VI.1.2, VI.1.3 e VI.2.1 do Anexo VI da Lei n° 15.961, de 2005;

V - tabelas referentes às carreiras de Técnico de Cultura e Gestor de Cultura e à

carga  horária  de  quarenta  horas  semanais  das  carreiras  de  Analista  de  Gestão

Artística e Analista de Gestão,  Proteção e Restauro,  constantes,  respectivamente,

nos 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 - tabelas referentes às carreiras de Assistente de Gestão e Políticas Públicas em

Desenvolvimento e Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, à

carga horária de quarenta horas semanais  das carreiras  de Analista de Gestão e

Registro Empresarial, Analista de Gestão Lotérica e Gestor de Telecomunicações, às

carreiras  de  Técnico  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  e  Analista  de

Desenvolvimento Econômico e Social e à carga horária de quarenta horas semanais

da carreira de Analista de Administração de Estádios, constantes, respectivamente,

nos  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 - tabelas referentes à carreira de Fiscal de Transportes e Obras Públicas e à

carga horária de quarenta horas semanais da carreira de Gestor de Transportes e

Obras Públicas, constantes, respectivamente, nos itens IX.1.4 e IX.1.5 do Anexo IX

da Lei n° 15.961, de 2005;

VIII  -  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Agente  Governamental  e  Gestor

Governamental, à carga horária de quarenta horas semanais da carreira de Analista

de Gestão e às carreiras de Técnico de Aeronave do Gabinete Militar e Comandante

de Aeronave do Gabinete Militar  do Governador, constantes, respectivamente, nos

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.

Art.  2°  -  As  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Técnico  Universitário  e  Técnico

Universitário da Saúde, constantes no item I.4 do Anexo I da Lei n° 15.785, 27 de
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outubro de 2005, passam a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art.  3°  -  As  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Técnico  de  Gestão  da Saúde e

Técnico de Atenção à Saúde, constantes, respectivamente, nos itens I.1.2 e I.1.3 do

Anexo I da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005, passam a vigorar na forma do

Anexo III desta lei.

Art. 4° - Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1° de abril de 2014,

os valores das tabelas de vencimento básico a que se referem os arts. 1°, 2° e 3°.

Parágrafo  único  -  O  Poder  Executivo  republicará  as  tabelas  a  que se  refere  o

“caput” com os valores decorrentes da aplicação do reajuste de que trata este artigo.

Art. 5° - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir do mês subsequente

ao da publicação desta lei, os valores das seguintes tabelas de vencimento básico de

carreiras do Poder Executivo:

I - tabelas referentes às 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, constantes nos itens I.1.1, I.1.4, I.1.5 e I.2.1 do Anexo I da Lei n°

15.786, de 2005;

II - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar Executivo da Defesa Social e Auxiliar

Administrativo da Defensoria Pública, constantes, respectivamente, nos itens I.1.1 e

I.2.1 do Anexo I da Lei n° 15.961, de 2005;

III - tabelas referentes à carreira de Auxiliar de Desenvolvimento Rural e à carga

horária de trinta horas semanais da carreira de Analista de Desenvolvimento Rural,

constantes nos itens II.2.1 e II.2.3 do Anexo II da Lei n° 15.961, de 2005;

IV  -  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Auxiliar  Geral  de  Seguridade  Social  e

Assistente Técnico de Seguridade Social e às cargas horárias de vinte e de trinta

horas semanais da carreira de Analista de Gestão de Seguridade Social, constantes,

respectivamente, nos itens V.2.1, V.2.2 e V.2.3 do Anexo V da Lei n° 15.961, de 2005;

V - tabelas referentes à carreira de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia e

à  carga  horária  de  trinta  horas  semanais  das  carreiras  de  Gestor  em  Ciência  e

Tecnologia e Pesquisador em Ciência e Tecnologia, constantes, respectivamente, nos

itens VI.1.1, VI.1.3 e VI.2.1 do Anexo VI da Lei n° 15.961, de 2005;

VI  -  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Auxiliar  de  Cultura,  Professor  de  Arte  e
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Restauro, Auxiliar de Gestão Artística e Técnico de Gestão Artística, à carga horária

de trinta horas semanais da carreira de Analista de Gestão Artística, às carreiras de

Músico  Instrumentista,  Músico  Cantor,  Bailarino,  Professor  de  Arte,  Auxiliar  de

Gestão, Proteção e Restauro e Técnico de Gestão, Proteção e Restauro e à carga

horária  de  trinta  horas  semanais  da  carreira  de  Analista  de  Gestão,  Proteção  e

Restauro,  constantes,  respectivamente,  nos  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 - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Auxiliar de

Gestão e Registro Empresarial e Técnico de Gestão e Registro Empresarial, à carga

horária  de  trinta  horas  semanais  da  carreira  de  Analista  de  Gestão  e  Registro

Empresarial,  às  carreiras  de  Auxiliar  de  Gestão  Lotérica  e  Técnico  de  Gestão

Lotérica, à carga horária de trinta horas da carreira de Analista de Gestão Lotérica, às

carreiras de Auxiliar Administrativo de Telecomunicações e Assistente Administrativo

de  Telecomunicações,  à  carga  horária  de  trinta  horas  da  carreira  de  Gestor  de

Telecomunicações, às carreiras de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social,

Auxiliar de Administração de Estádios e Assistente de Administração de Estádios e à

carga horária de trinta horas semanais da carreira de Analista de Administração de

Estádios,  constantes,  respectivamente,  nos 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 - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar de Transportes e Obras Públicas,

Agente de Transportes e Obras Públicas e Fiscal Assistente de Transportes e Obras

Públicas e à carga horária de trinta horas da carreira de Gestor de Transportes e

Obras Públicas, constantes, respectivamente, nos 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 - tabelas referentes às carreiras de Oficial de Serviços Operacionais, Auxiliar de

Serviços  Governamentais,  Auxiliar  da  Indústria  Gráfica,  Auxiliar  de  Administração

Geral,  Técnico  da  Indústria  Gráfica  e  Técnico  de  Administração Geral  e  à  carga

horária  de  trinta  horas  semanais  da  carreira  de  Analista  de  Gestão,  constantes,

respectivamente, nos 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
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da Lei n° 15.961, de 2005;

X - tabelas referentes às carreiras de Analista Universitário, Analista Universitário da

Saúde e Auxiliar Administrativo Universitário, constantes, respectivamente, nos itens

I.2, I.3 e I.5 do Anexo I da Lei n° 15.785, de 2005.

Parágrafo único - O Poder Executivo republicará as tabelas previstas nos incisos do

“caput” com os valores decorrentes da aplicação do reajuste de que trata este artigo.

Art.  6° -  Os reajustes das tabelas de que tratam os arts.  4° e 5° 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, e o § 3° do art. 1° da Lei n° 10.470, de 15 de abril de 1991, a que

fazem jus os servidores alcançados por esses reajustes, e não serão deduzidos do

valor da Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, instituída pela Lei n° 15.787, de

27 de outubro de 2005.

§ 1° -  Serão deduzidos da Gratificação de Incentivo à Pesquisa e à Docência -

Giped -, de que trata o art.  1° da Lei n° 20.591, de 28 de dezembro de 2012, os

reajustes previstos no inciso IV do art. 1°, no art. 4° e no inciso V do art. 5° para os

servidores  da  carreira  de  Pesquisador  em  Ciência  e  Tecnologia  em  exercício  na

Fundação João Pinheiro.

§ 2° - Serão deduzidos da Gratificação Complementar a que se refere o art. 4° da

Lei n° 20.518, de 6 de dezembro de 2012, os reajustes previstos no art. 2°, no art. 4°

e no inciso X do art. 5° 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.  7°  -  Os reajustes  de  que tratam os  arts.  1°  a  5°  desta  lei  aplicam-se aos

servidores  inativos  e  aos  pensionistas  que  fazem  jus  à  paridade,  nos  termos  da

Constituição da República e da legislação vigente.

Art. 8° - O art. 27 da Lei n° 11.660, de 2 de dezembro de 1994, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 27 - O servidor músico integrante da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e do
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Coral Lírico de Minas Gerais fará jus a adicional por exibição pública 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 n° 15.467, de 13 de janeiro de 2005, desde que se

apresente ao público no mínimo quatro vezes no mês, em evento artístico com a

participação do corpo estável da Fundação Clóvis Salgado.”.

Art. 9° - 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 IV desta lei.

Art. 10 - As tabelas constantes nos itens II.1 e IV.1 do Anexo IV da Lei n° 20.518, de

2012, passam a vigorar, a partir de 1° de agosto de 2012, na forma do Anexo V desta

lei.

Art.  11  -  Ficam  extintos  os  seguintes  cargos  vagos  de  provimento  efetivo

pertencentes às carreiras do Grupo de Atividades de Desenvolvimento Econômico e

Social do Poder Executivo, instituídas pela Lei n° 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;

II - três cargos de Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento -

Códigos ANGPD CA 756 a 758.

Art.  12  -  Ficam  criados  os  seguintes  cargos  de  provimento  efetivo,  com  os

quantitativos e a lotação abaixo especificados:

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 n° 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 n° 15.302, de 10 de agosto de 2004, pertencente

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 n°

15.465,  de  13  de  janeiro  de  2005,  pertencentes  ao  Grupo  de  Atividades  de
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Seguridade Social do Poder Executivo, 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

trata  a  Lei  n°  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 n° 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  n°  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 n° 15.470, de 13 de janeiro de

2005, pertencentes ao Grupo de Atividades de Gestão, Planejamento, Tesouraria e

Auditoria e Político-Institucionais do Poder Executivo, 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 n°

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;

IX - duzentos cargos da carreira de Agente Governamental, de que trata a Lei n°

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.

Parágrafo único -  Em virtude das criações de cargos previstas no “caput”  e das

extinções previstas no art. 11 desta lei, a quantidade de cargos das carreiras a seguir

passa a ser:
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I - 1.711 para a carreira de Assistente Executivo de Defesa Social, e “1.398”, para a

carreira de Analista Executivo de Defesa Social, constantes no item I.1 do Anexo I da

Lei n° 15.301, de 2004;

II  -  2.476 para a carreira de Agente de Segurança Socioeducativo, constante no

Anexo da Lei n° 15.302, de 2004;

III - 194 para a carreira de Assistente Técnico de Seguridade Social, e “53”, para a

carreira de Analista de Gestão de Seguridade Social, constantes, respectivamente,

nos itens I.2.2 e I.2.3 do Anexo I da Lei n° 15.465, de 2005;

IV - 46 para a carreira de Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial, constante no

item I.4.1 do Anexo I da Lei n° 15.468, de 2005;

V  -  1.055  para  a  carreira  de  Assistente  de  Gestão  e  Políticas  Públicas  em

Desenvolvimento, e 825 para a carreira de Analista de Gestão e Políticas Públicas em

Desenvolvimento, constantes, respectivamente, nos itens I.1.2 e I.1.3 do Anexo I da

Lei n° 15.468, de 2005;

VI  -  82  para  a  carreira  de  Técnico  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social,

constante no item I.7.2 do Anexo I da Lei n° 15.468, de 2005;

VII - 776 para a carreira de Agente Governamental, e 887 para a carreira de Gestor

Governamental, constantes nos itens I.2.1 e I.2.2 do Anexo I da Lei n° 15.470, de

2005.

Art. 13 - O § 3° do art. 24 da Lei n° 20.336, de 2 de agosto de 2012, passa a vigorar

com a redação que segue, e fica acrescentado ao artigo o seguinte § 7°:

“Art. 24 - (...)

§  3°  -  No  mínimo  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  dos  cargos  de  Analista  de

Patrimônio  Cultural  I  e  25% (vinte  e  cinco  por  cento)  dos  cargos  de  Analista  de

Patrimônio Cultural II criados no “caput” deste artigo serão de recrutamento limitado.

(...)

§ 7° - Na hipótese de o cômputo do percentual de que trata o § 3° deste artigo

resultar  em  número  fracionário  de  cargos,  será  considerado  o  número  inteiro

imediatamente superior.”.

Art. 14 - Fica acrescentado ao art. 1° da Lei n° 15.462, de 13 de janeiro de 2005, o

seguinte inciso XXI:
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“Art. 1° - (...)

XXI - Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde.”.

Art.  15 -  Fica acrescentado ao inciso I  do art.  3°  da Lei  n°  15.462,  de 2005, a

seguinte alínea “g”:

“Art. 3° - (...)

I - (...)

g) Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde;”.

Art.  16 -  Fica acrescentada ao inciso I  do art.  9°  da Lei  n°  15.462,  de 2005, a

seguinte alínea “f”, e fica acrescentado ao artigo o § 8° a seguir:

“Art. 9° - (...)

I - (...)

f) quarenta horas para os ocupantes de cargos da carreira de Auditor Assistencial

Estadual do Sistema Único de Saúde;

(...)

§  8°  -  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 semanal

de trabalho de vinte horas.”.

Art. 17 - Fica acrescentado ao art. 11 da Lei n° 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. 18 - Ficam acrescentados à Lei n° 15.462, de 2005, os seguintes arts. 4°-A e

4°-B:

“Art. 4°-A - Compete ao Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde:

I  -  realizar  auditorias  programadas em serviços de  saúde do Sistema Único de

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
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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;

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. 4°-B - 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

empresária ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS;

II - exercer as atribuições de Auditor Assistencial Estadual do SUS em sociedade

empresária ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS na

qual exerça atividade remunerada.”.



532
____________________________________________________________________________

Art.  19 -  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. 1° da Lei n°

15.462, de 2005, acrescentado por esta lei, com lotação na SES.

Art.  20  -  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 n° 15.462,

de 2005.

Parágrafo único - Em função do disposto no “caput”, a quantidade de cargos da

carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, constante no item I.1.5 do

Anexo I da Lei n° 15.462, de 2005, passa a ser: “2.134”.

Art. 21 - O Anexo I da Lei n° 15.462, de 2005, fica acrescido do item I.1.7, na forma

do Anexo VI desta lei.

Art. 22 - Fica acrescentado ao Anexo I da Lei n° 15.786, de 2005, o item I.1.6, que

contém a tabela de vencimento básico da carreira de Auditor Assistencial Estadual do

Sistema Único de Saúde, na forma do Anexo VII desta lei.

Art. 23 - Os subitens II.1.3 e II.1.5 do item II.1 do Anexo II da Lei n° 15.462, de

2005,  passam a vigorar na forma do Anexo VIII  desta lei,  e fica acrescentado ao

mesmo item o subitem II.1.7, também na forma do Anexo VIII.

Art. 24 - O “caput” e o § 4° do art. 31 da Lei n° 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.

(...)

§  4°  -  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. 25 - O “caput” do art. 32 da Lei n° 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 aos servidores ocupantes do cargo

de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde.”.

Art. 26 - O inciso II do art. 33 da Lei n° 20.364, de 2012, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 33 - (...)

II - para o servidor ocupante de cargo 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.  27 -  O art.  34 da Lei  n° 20.364, de 2012,  passa 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 § 4° do art.  31 desta lei,

conforme critérios estabelecidos em resolução conjunta da Seplag e da SES.

§ 1° -  Até que seja realizada a primeira avaliação específica a que se refere o

“caput”,  o  valor  do  PDM será definido  considerando-se exclusivamente a nota  da

avaliação  do  Acordo  de  Resultados  conferida  à  Superintendência  de  Regulação

Assistencial ou à unidade decorrente de sua transformação que tenha competências

correlatas.

§ 2° - Os resultados da avaliação de desempenho específica de que trata o § 4° 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. 28 - As funções gratificadas previstas no inciso II do art. 11 da Lei Delegada n°

174, de 26 de janeiro de 2007, serão extintas à medida que forem providos os cargos

de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde, na proporção de uma

função extinta a cada cargo provido.

Parágrafo único - As funções gratificadas a que se refere o “caput” também serão

extintas em caso de vacância antes do provimento dos cargos de Auditor Assistencial
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Estadual do Sistema Único de Saúde.

Art. 29 - Ficam extintos no mês subsequente ao da publicação desta lei:

I - o nível I da estrutura da carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual, constante

no item I.1 do Anexo I da Lei n° 15.464, de 13 de janeiro de 2005;

II - os níveis I e II da estrutura da carreira de Gestor Fazendário, constante do item

I.2 no Anexo I da Lei n° 15.464, de 2005;

III -  o nível I da estrutura da carreira de Técnico Fazendário de Administração e

Finanças, constante no item I.3 do Anexo I da Lei n° 15.464, de 2005;

IV - o nível I da estrutura da carreira de Analista Fazendário de Administração e

Finanças, constante no item I.4 do Anexo I da Lei n° 15.464, de 2005.

Art. 30 - O Anexo I da Lei n° 15.464, de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo IX

desta lei, a partir do mês subsequente ao da publicação desta lei.

Art. 31 - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras

previstas no art. 1° da Lei n° 15.464, de 2005, serão reposicionados nos níveis da

estrutura instituída pelo art. 30, na forma prevista no Anexo X desta lei.

§ 1° - Os servidores posicionados em níveis que não tenham sido extintos pelo art.

29 serão reposicionados na nova estrutura no mesmo grau em que se encontravam

na data do reposicionamento.

§  2°  -  Os  servidores  posicionados  nos  níveis  extintos  pelo  art.  29  serão

reposicionados na nova estrutura no grau previsto na correlação constante no Anexo

XI desta lei.

§ 3° - Será assegurado ao servidor ativo posicionado em níveis não extintos pelo

art.  29 o posicionamento não inferior ao grau alcançado por qualquer servidor em

função do disposto no § 2°.

Art.  32 -  O reposicionamento  de que trata  o art.  31 não acarretará redução na

remuneração do servidor.

Art. 33 - Os servidores de que trata o § 2° do art. 31 somente farão jus a nova

promoção  após  o  cumprimento  do  interstício  de  cinco  anos  contados  do  mês

subsequente  ao  da  publicação  desta  lei,  observados  os  demais  requisitos  para

promoção previstos na legislação vigente.

Art. 34 - Os servidores posicionados nos termos dos §§ 2° ou 3° do art. 31 somente
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farão jus a nova progressão após o cumprimento do interstício de dois anos contados

do mês subsequente ao da publicação desta lei,  observados os demais requisitos

para progressão previstos na legislação vigente.

Parágrafo único - O disposto no art. 17 da Lei n° 15.464, de 2005, não se aplica ao

servidor que for reposicionado nos termos do § 2° do art. 31, observando-se neste

caso, para a progressão, o interstício de que trata o “caput”.

Art.  35 -  O art.  6°  da Lei  n°  15.464,  de 2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 6° - 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.

§ 1° - 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 § 2°.

§ 2° - O titular da SEF só poderá autorizar a cessão de servidor com ônus para o

órgão de origem, de que trata o § 1°, em uma das seguintes hipóteses:

I - cessão para o exercício de cargo em comissão igual ou superior a DAD-8 na

administração direta ou DAI-27 na administração autárquica e fundacional;

II - excepcionalmente, observado o interesse operacional ou estratégico da SEF, a

cessão para o exercício de cargo em comissão de nível superior de escolaridade, em

órgãos integrantes do sistema de planejamento, gestão e finanças.

§ 3° - Ressalvadas as situações previstas nos §§ 1° e 2°, a cessão de servidor

ocupante de cargo das carreiras de que trata esta lei será efetuada sem ônus para o

órgão de origem.”.

Art.  36 -  O art.  9°  da Lei  n°  15.464,  de 2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art.  9°  -  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,
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grau A, da carreira.”.

Art. 37 - O Anexo I da Lei n° 16.190, de 22 de junho de 2006, passa a vigorar na

forma do Anexo XII, a partir do mês subsequente ao da publicação desta lei.

Art. 38 - 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 n° 16.190,

de 2006, na seguinte proporção e nas datas abaixo relacionadas:

I - incorporação de um terço, em 1° de julho de 2013;

II - incorporação de um terço, em 1° de julho de 2014;

III - incorporação de um terço, em 1° de julho de 2015.

§  1°  -  A GDI-Reserva de que trata este artigo  será extinta  à medida que suas

parcelas forem sendo incorporadas na forma do “caput”, extinguindo-se integralmente

em 1° de julho de 2015, verificada até sua extinção a forma de correção vigente na

data de publicação desta lei para as parcelas remanescentes.

§ 2° - No período compreendido entre a extinção dos níveis de que trata o art. 29 e

a incorporação prevista no inciso I do “caput” deste artigo, as tabelas de vencimento

básico  das  carreiras  de  Analista  Fazendário  de  Administração  e  Finanças  e  de

Técnico Fazendário de Administração e Finanças serão as constantes no Anexo XIII

desta lei.

§ 3°  -  As tabelas constantes no Anexo II  da Lei  n° 16.190, de 2006, passam a

vigorar, a partir de 1° de julho de 2013, na forma do Anexo XIV desta lei.

§ 4° - O Poder Executivo republicará as tabelas constantes no Anexo II da Lei n°

16.190, de 2006, com os valores decorrentes das incorporações previstas nos incisos

II e III do “caput”, até o último dia do mês anterior às referidas incorporações.

Art. 39 - O § 4° do art. 12 da Lei n° 16.190, de 2006, passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art.12 - (...)

§ 4° - 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. 40 - A Lei n° 16.190, de 2006, fica acrescida do seguinte art. 13-A:



537
____________________________________________________________________________

“Art.  13-A -  A Gepi  incorpora-se  aos proventos de  aposentadoria  e pensão dos

servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras de Auditor Fiscal

da  Receita Estadual  e Gestor  Fazendário,  do  Grupo de Atividades de Tributação,

Fiscalização  e  Arrecadação,  de  que  trata  a  Lei  n°  15.464,  de  2005,  desde  que

percebida pelos  períodos de tempo estabelecidos na alínea “c”  do inciso I  ou  no

parágrafo único do art. 7° da Lei Complementar n° 64, de 25 de março de 2002.

§ 1° -  Será  considerado,  para  efeito  da contagem do tempo a que se refere o

“caput”,  o  período  em  que  o  Auditor  Fiscal  da  Receita  Estadual  ou  o  Gestor

Fazendário tiver exercido cargo de provimento em comissão de que trata a Lei n°

6.762, de 1975.

§ 2° - 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.”.

§ 3° - A média a que se refere o § 2° 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.”.

Art. 41 - O disposto no “caput” do art. 13-A da Lei n° 16.190, de 2006, introduzido

por esta lei, 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. 42 - O “caput” do art. 17 da Lei n° 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 para os 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 n° 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.  43  -  O  art.  18  da  Lei  n°  16.190,  de  2006,  passa  a  vigorar  acrescido  dos

seguintes §§ 1°, 2°, 3°:
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“Art. 18 - (...)

§  1°  -  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, desde que haja a efetiva contribuição

previdenciária incidente sobre a parcela relativa à GDI.

§ 2° - 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.

§ 3° - A média a que se refere o § 2° 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.”.

Art. 44 - Para fins do cálculo a que se refere o § 3° do art. 18 da Lei n° 16.190, de

2006, relativamente ao período em que o servidor tiver ocupado cargo em comissão

entre a data da instituição da GDI e o início da vigência desta lei, fica assegurado o

limite máximo regulamentar da gratificação.

Art. 45 - O § 1° do art. 8° da Lei Delegada n° 176, de 26 de janeiro de 2007, passa

a vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o § 4° a seguir:

“Art. 8° - (...)

§ 1° - As funções relativas aos cargos de Superintendente do Tesouro Estadual, de

Diretor  Central  do Tesouro Estadual  I  e  de Diretor  Central  do Tesouro Estadual  II

serão exercidas por ocupantes desses cargos em comissão do Quadro de Cargos do

Tesouro Estadual ou por ocupantes dos cargos correspondentes na Lei n° 6.762, de

1975, conforme a correspondência estabelecida no Anexo IV desta lei delegada.

(…)

§ 4° -  A ocupação de cada cargo do Tesouro Estadual previsto no § 1° veda a

ocupação simultânea de um cargo correspondente da Lei n° 6.762, de 1975.

Art. 46 - O Anexo IX da Lei Delegada n° 174, de 2007, passa a vigorar na forma do

Anexo XV desta lei.

Art. 47 - Fica instituída, no âmbito do Departamento de Obras Públicas do Estado

de  Minas  Gerais  -  Deop-MG -  e  do  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem do

Estado de Minas Gerais - DER-MG -, a Gratificação de Incentivo à Produtividade dos



539
____________________________________________________________________________

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.

§ 1° - A Gippea será paga mensalmente e terá o valor máximo de R$2.200,00 (dois

mil e duzentos reais).

§ 2° - Para o 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

da Avaliação Especial de Desempenho - AED - do servidor.

§ 3° - Para a elaboração do plano de trabalho de que trata o inciso I do § 2°, serão

considerados indicadores finalísticos e operacionais relativos ao custo, ao prazo e à

qualidade das obras e projetos realizados por meio do Deop-MG e do DER-MG.

§ 4° -  O pagamento da Gippea está condicionado à disponibilidade de recursos

próprios do Deop-Mg ou do DER-MG e ao atendimento, pelo servidor, dos seguintes

requisitos:

I - comprovar a conclusão de curso superior de Engenharia ou 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 - ter cumprido no mínimo 70% (setenta por cento) das metas previstas no plano

de trabalho a que se refere o inciso I do § 2°;

V - ter obtido resultado satisfatório na ADI ou na etapa da AED relativa ao período

avaliatório imediatamente anterior à apuração do valor da Gippea.

§ 5° - A exigência prevista no inciso III do § 4° não se aplica ao ocupante de cargo

de provimento em comissão de recrutamento amplo que estiver exercendo funções

de assessoramento ou coordenação nas áreas de engenharia ou arquitetura.
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§ 6° - Para aplicação dos critérios de que tratam os incisos IV e V do § 4°, 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.

§ 7° - É de responsabilidade do Deop-MG e do DER-MG o pagamento da Gippea, a

qual será financiada com recursos próprios.

§  8°  -  A Gippea  não  poderá  ser  percebida  cumulativamente  com  a  vantagem

pessoal de que trata o § 4° do art. 1° da Lei n° 14.683, de 2003.

§ 9° - O servidor poderá optar por não perceber a vantagem pessoal de que trata o

§ 4° do art. 1° da Lei n° 14.683, de 2003, durante o período previsto para execução

do plano de trabalho a que se refere o inciso I do § 2°, passando a perceber, nessa

hipótese, a Gippea, desde que preenchidos os requisitos estabelecidos no § 4° 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 § 4°, com a ressalva prevista no § 5°.

§ 11 - A Gippea não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária e não

será  considerada  para  o  cálculo  de  nenhuma  outra  vantagem,  exceto  férias  e

gratificação natalina.

Art. 48 - 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, respectivamente, os incisos XVIII e XIX do art.

1° da Lei n° 15.462, de 2005, com valor correspondente a 40% (quarenta por cento)

do vencimento básico do respectivo  cargo de provimento  efetivo,  a partir  do mês

subsequente ao da 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
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de provimento efetivo, a partir de 1° de agosto de 2013.

Art. 49 - O inciso II do art. 3° da Lei n° 15.466, de 13 de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° - (…)

II - na Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -, na Fundação João

Pinheiro - FJP -, no Instituto de Geociências Aplicadas - IGA - e na Fundação Centro

Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex -,

cargos da carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia.”.

Art.  50 -  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.  51 -  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. 52 - O título do item X.2 do Anexo X da Lei n° 15961, de 2005, passa a ser:

“Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras da Seplag, Segov, CGE, AGE, OGE,

ERMG-BR, ERMG-RJ e Gabinete Militar  do Governador,  Secretaria  de Estado de

Casa Civil e de Relações Institucionais”.

Art. 53 - 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 -

ficam mantidas, nos termos do art. 20 da Lei n° 15.461, de 13 de janeiro de 2005.

Art. 54 - Fica revogado o inciso IV do art. 5° da Lei n° 15.293, de 5 de agosto de

2004.

Art. 55 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - André Quintão - Leonídio Bouças - Dalmo

Ribeiro Silva - Célio Moreira.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de 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
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GRUPO DE ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

I.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA DE

ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS - E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

(...)

I.1.2 - CARREIRA DE ASSISTENTE EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - 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

5.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - 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

5.4.2013.

I.1.3 - CARREIRA DE ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* -  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

5.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  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

5.4.2013.

(…)

I.2  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DO  QUADRO

ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA

(...)

I.2.2  -  CARREIRA  DE  ASSISTENTE  ADMINISTRATIVO  DA  DEFENSORIA

PÚBLICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Assistente  Administrativo  da
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Defensoria  Pública,  carga horária  30  horas  semanais,  foi  publicada no “Diário  do

Legislativo”, de 5.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  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 5.4.2013.

I.2.3 - CARREIRA DE GESTOR DA DEFENSORIA PÚBLICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor da Defensoria Pública,

carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - 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: 30 HORAS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  de  Desenvolvimento

Rural, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

5.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  de  Desenvolvimento

Rural, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de
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5.4.2013.

II.2.3 - CARREIRA DE ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  A tabela  de  vencimento  básico  da Carreira  de  Analista  de  Desenvolvimento

Rural, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

5.4.2013.

(...)

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

* - 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

5.4.2013.

(...)

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. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES -, DA

FUNDAÇÃO  CENTRO  TECNOLÓGICO  DE  MINAS  GERAIS  -  CETEC  -,  DA

FUNDAÇÃO  DE  AMPARO  À  PESQUISA  DO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS  -

FAPEMIG  -,  DA  FUNDAÇÃO  JOÃO  PINHEIRO  -  FJP  -,  DO  INSTITUTO  DE
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GEOCIÊNCIAS APLICADAS - IGA - E DA FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL

DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS - HIDROEX

(...)

VI.1.2 - CARREIRA DE TÉCNICO EM ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - 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 5.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico em Atividades de Ciência

e  Tecnologia,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 5.4.2013.

VI.1.3 - CARREIRA DE GESTOR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - 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 5.4.2013.

VI.2 - TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DO CETEC, DA FJP E

DO IGA

VI.2.1 - CARREIRA DE PESQUISADOR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  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 5.4.2013.

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 -
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FAOP -, FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA TV MINAS

(...)

VII.1.2. CARREIRA DE TÉCNICO DE CULTURA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico de Cultura, carga horária

30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico de Cultura , carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.4.2013.

(...)

VII.1.4 - CARREIRA DE GESTOR DE CULTURA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor de Cultura, carga horária

30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor de Cultura, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.4.2013.

(...)

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

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão Artística, carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.4.2013.

(...)

VII.3.3 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO INSTITUTO

ESTADUAL DO  PATRIMÔNIO  HISTÓRICO  E  ARTÍSTICO  DE  MINAS  GERAIS  -

IEPHA-MG

(...)
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VII.3.3 - CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO, PROTEÇÃO E RESTAURO

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - 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 5.4.2013.

ANEXO VIII

(a que se refere o inciso VIII 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 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

* - 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 5.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
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* - 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 5.4.2013.

VIII.1.3  -  CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM

DESENVOLVIMENTO

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - 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 5.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - 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 5.4.2013.

(...)

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

* - 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 5.4.2013.

(...)

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

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão Lotérica, carga
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horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.4.2013.

(...)

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

* -  A tabela de  vencimento básico da Carreira de Gestor  de Telecomunicações,

carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.4.2013.

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

*  -  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 5.4.2013.

VIII.7.3  -  CARREIRA DE  ANALISTA DE  DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E

SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  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 5.4.2013.

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
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*  -  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

5.4.2013.

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  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 PÚBLICAS

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Fiscal de Transportes e Obras

Públicas, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

5.4.2013.

IX.1.5 - CARREIRA DE GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - 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

5.4.2013.

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,
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SEGOV,  CGE,  AGE,  OGE,  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

* -  A tabela de vencimento básico da Carreira de Agente Governamental,  carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  A tabela de vencimento básico da Carreira de Agente Governamental,  carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.4.2013.

X.2.2 - CARREIRA DE GESTOR GOVERNAMENTAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* -  A tabela de  vencimento básico da Carreira de Gestor  Governamental,  carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  A tabela de  vencimento básico da Carreira de Gestor  Governamental,  carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.4.2013.

X.3  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO BÁSICO DAS  CARREIRAS  DA IMPRENSA

OFICIAL-MG

(...)

X.3.5 - CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO

(…)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.4.2013.

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

* - 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
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5.4.2013.

X.4.2 - CARREIRA DE COMANDANTE DE AERONAVE DO GABINETE MILITAR

DO GOVERNADOR

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* -  A tabela de vencimento básico da Carreira de Comandante de Aeronave do

Gabinete Militar do Governador, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 5.4.2013.

ANEXO II

(a que se refere o art. 2° da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.785, de 27 de outubro de 2005)

(...)

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

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  Universitário,  carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  Universitário,  carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.4.2013.

I.4.2 - CARREIRA DE TÉCNICO UNIVERSITÁRIO DE SAÚDE

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico Universitário de Saúde,

carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico Universitário de Saúde,

carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.4.2013.

ANEXO III

(a que se refere o art. 3° da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I



553
____________________________________________________________________________

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005)

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

* - 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 5.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - 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 5.4.2013.

I.1.3 - Carreira de Técnico de Atenção à Saúde

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - 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 5.4.2013.

(…)

ANEXO IV

(a que se refere o art. 9° 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, de relações públicas, de informação, de

comunicação, de gestão, de logística, de engenharia e

arquitetura, de educação, de saúde e psicossocial, em especial

as funções de identificação civil, registro e licenciamento de
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veículo automotor e habilitação de 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 órgãos e unidades da Polícia Civil.

Auxiliar da

Polícia Civil

Executar tarefas de apoio operacional e administrativo,

especialmente a vigilância patrimonial, a condução de veículos,

a realização de limpeza e conservação, o atendimento de

gabinetes e portarias, a digitação de serviços administrativos,

bem como de apoio às atividades gerenciais, e outras tarefas

assemelhadas.

ANEXO V

(a que se refere o art. 10 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 5.4.2013.

(...)
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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 5.4.2013.

"ANEXO VI

(a que se refere o art. 21 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1°, parágrafo único, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 42,

44 e 46 da Lei n° 15.462, de 13 de janeiro de 2005)

Estrutura das Carreiras do Grupo de Atividades de Saúde

I.1 - SES

(...)

I.1.7 - Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde

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

5.4.2013.

ANEXO VII

(a que se refere o art. 22 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.786, de 27 de outubro de 2005)

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.1.6. Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde

Carga horária: 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 5.4.2013.
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“ANEXO VIII

(a que se refere o art. 23 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO II

(a que se refere o art. 4° da Lei n° 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.

(...)

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 IX

(a que se refere o art. 30 da Lei n° , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1°, 28, 31 e 33 da Lei n° 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
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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 5.4.2013.

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 5.4.2013.

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

5.4.2013.

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

5.4.2013.

ANEXO X

(a que se refere o art. 31 da Lei n° , de de de 2013)

TABELA DE CORRELAÇÃO PARA O POSICIONAMENTO DOS SERVIDORES NOS

NÍVEIS DA NOVA ESTRUTURA DAS CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE

TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO E DAS CARREIRAS DE

TÉCNICO FAZENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DE ANALISTA

FAZENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

X.1 - Auditor Fiscal da Receita Estadual - Afre

* - A tabela de correlação dos servidores da carreira de Auditor Fiscal da Receita

Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.4.2013.

X.2 - Gestor Fazendário - Gefaz

*  -  A tabela  de  correlação dos  servidores  da  carreira  de  Gestor  Fazendário  foi
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publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.4.2013.

X.3 - Técnico Fazendário de Administração e Finanças - Tfaz

* -  A tabela de correlação dos servidores da carreira de Técnico Fazendário de

Administração e Finanças foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.4.2013.

X.4 - Analista Fazendário de Administração e Finanças - Afaz

* -  A tabela de correlação dos servidores da carreira de Analista Fazendário de

Administração e Finanças foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.4.2013.

ANEXO XI

( a que se refere o § 2° do art. 31 da Lei n° , de de de 2013)

TABELA DE CORRELAÇÃO PARA O POSICIONAMENTO DOS SERVIDORES

POSICIONADOS EM NÍVEIS EXTINTOS PELO ART. 29 NOS NÍVEIS E GRAUS DA

NOVA ESTRUTURA DAS CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE

TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO E DAS CARREIRAS DE

TÉCNICO FAZENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DE ANALISTA

FAZENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

XI.1 - Auditor Fiscal da Receita Estadual - Afre

* - A tabela de correlação dos servidores da carreira de Auditor Fiscal da Receita

Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.4.2013.

XI.2 - Gestor Fazendário - Gefaz

*  -  A tabela  de  correlação dos  servidores  da  carreira  de  Gestor  Fazendário  foi

publicada no “Diário do Legislativo”, de 5.4.2013.

XI.3 - Técnico Fazendário de Administração e Finanças - Tfaz - 30 ou 40 HORAS

* -  A tabela de correlação dos servidores da carreira de Técnico Fazendário de

Administração e Finanças 30 ou 40 horas foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

14.3.2013.

XI.4 - Analista Fazendário de Administração e Finanças - Afaz - 30 ou 40 HORAS

* -  A tabela de correlação dos servidores da carreira de Analista Fazendário de

Administração e Finanças 30 ou 40 horas foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

5.4.2013.

ANEXO XII

(a que se refere o art. 37 da Lei n° , de de de 2013)
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“ANEXO I

(a que se refere o inciso I do art. 1° da Lei n° 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 5.4.2013.

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 5.4.2013.

ANEXO XIII

( a que se refere o art. § 2° do art. 38 da Lei n° , de de de 2013)

Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras de Técnico Fazendário de Administração

e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças com vigência a

partir do mês subsequente ao da publicação desta lei até 30/06/2013

XIII.1 - Técnico Fazendário de Administração e Finanças

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 5.4.2013.

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 5.4.2013.

XIII.2 - Analista Fazendário de Administração e Finanças

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 5.4.2013.
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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 5.4.2013.

ANEXO XIV

( a que se refere o art. § 3° do art. 38 da Lei n° , de de de 2013)

Vigência de 1° de julho de 2013 a 30 de junho de 2014

“ANEXO II

(a que se refere o inciso II do art. 1° da Lei n° 16.190, de 22 de junho de 2006)

Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras de Técnico Fazendário de Administração

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 5.4.2013.

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 5.4.2013.

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 5.4.2013.

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 5.4.2013.

ANEXO XV

(a que se refere o art. 46 da Lei n° , de de de 2013)
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"ANEXO IX

(a que se refere o § 1° do art. 1° da Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007)

QUADRO DE CARGOS DO TESOURO ESTADUAL

*  -  O  Quadro  de  Cargos  do  Tesouro  Estadual  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo”, de 5.4.2013.

*  -  Republicado  em  virtude  de  problemas  técnicos  ocorridos  na  publicação  da

edição de 4/4/2013.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.514/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  o  Projeto  de  Lei  nº  3.514/2012

“acrescenta parágrafo ao art. 115 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que

consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Aprovado  no  1º  turno,  retorna  agora  o  projeto  a  esta  Comissão  para  receber

parecer de 2º turno, nos termos do art. 102, VII, c/c o art. 189, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em análise objetiva permitir  o fracionamento dos preços praticados

pela atividade de guarda, em depósito, de veículo automotor removido e apreendido

por infração à legislação de trânsito de competência do Departamento de Trânsito de

Minas Gerais - Detran-MG.

Para tanto, o projeto de lei pretende acrescentar o §11 ao art. 115 da Lei nº 6.763,

de 26 de dezembro de 1975, dispondo que “para fins de cálculo do preço cobrado por

particular pela execução da atividade de guarda de veículos e da taxa a que se refere

o item 5.7 da Tabela D desta lei, será observado o fracionamento em horas do valor

cobrado por dia, nos dias de entrada e saída do veículo em depósito”.

Em  sua  justificação,  ressalta  o  autor  que  “atualmente,  no  caso  de  veículo

apreendido  e  removido  por  infração  à  legislação  de  trânsito,  cobra-se,

independentemente do horário em que o veículo dê entrada ou saída no depósito, o

valor  fixado na legislação para uma diária.  A cobrança realizada dessa forma não

observa o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que não há
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equivalência entre o serviço efetivamente prestado e o valor por ele exigido. Assim, o

projeto  de  lei  ora  apresentado  visa  alterar  a  legislação  em  vigor,  para  permitir  a

cobrança pelo serviço de acordo com tempo efetivo de estada do veículo removido,

tendo por base o valor fixado por dia”.

O projeto suscitou discussão no 1º turno, tanto nas comissões pelas quais passou

quanto em Plenário. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu

que  a  alteração  legislativa  pretendida,  além  de  não  encontrar  óbices  jurídicos,

densifica o princípio da razoabilidade, uma vez que evita a interpretação da norma de

maneira a causar  uma situação de onerosidade excessiva.  Dessa forma,  concluiu

pela  juridicidade,  constitucionalidade e  legalidade  da proposição em análise.  Esta

Comissão, que a sucedeu, opinou pela aprovação da proposição.

Consoante já destacado quando da apreciação da proposição em 1º turno, no que

se  refere  ao  impacto  orçamentário-financeiro  da  proposição,  ratifica-se  o

entendimento  de  que  a  observância  dos  princípios  da  razoabilidade  e  da

proporcionalidade  são  benéficos  para  o  Erário,  pois,  ainda  que  num  primeiro

momento possam representar perda de receita, evitarão discussões judiciais futuras,

no que se refere à cobrança excessivamente onerosa da taxa ou do preço público em

análise. Nessa mesma linha de raciocínio, sob a ótica do contribuinte, a adequação

da tributação aos citados princípios constitucionais é medida recomendável.

Ratifica-se também que, no que se refere à Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei

Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  não  se  pode  afirmar  que  a  medida

pretendida  se  enquadra  propriamente  como benefício  fiscal,  pois  não se  trata  de

dispensa por lei de um tributo devido e, sim, de ajuste da legislação estadual aos

ditames constitucionais. O que se pretende é adequar a cobrança de uma taxa ou de

um  preço  público  ao  que  preconiza  a  Constituição  Federal  e  a  Constituição  do

Estado, isto é, objetiva-se adequar o valor cobrado do contribuinte à contraprestação

realizada.

Conclusão

Com base no exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

3.514/2012.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.
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Jayro Lessa, Presidente - Ulysses Gomes, relator - João Vítor Xavier - Romel Anízio

- Adalclever Lopes.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 6 DE ABRIL DE 2013

ATAS

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 4/4/2013

Presidência dos Deputados José Henrique e Duilio de Castro

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

Correspondência: Ofícios e cartão - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.925 a 3.932/2013 - Requerimentos nºs 4.509 a

4.524/2013 - Requerimentos da Comissão Extraordinária da Copa do Mundo e das

Comissões de Educação, de Fiscalização Financeira, de Direitos Humanos (3), da

Pessoa  com  Deficiência  e  de  Transporte  -  Comunicações:  Comunicações  das

Comissões do Trabalho, de Direitos Humanos, de Política Agropecuária, de Educação

e de Transporte - Questões de ordem - Oradores Inscritos: Discursos da Deputada

Liza Prado e dos Deputados Almir Paraca, Cabo Júlio e Rômulo Viegas - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Votação

de  Requerimentos:  Requerimento  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira;

renovação da votação; aprovação - Requerimentos das Comissões de Fiscalização

Financeira, da Pessoa com Deficiência, de Transporte, de Direitos Humanos (3) e de

Educação e da Comissão Extraordinária da Copa do Mundo e Requerimentos nºs

1.113,  1.129,  1.202,  1.343,  1.367  e  1.368/2011;  aprovação  -  Requerimento  nº

1.369/2011;  aprovação na  forma do Substitutivo  nº  1  -  Requerimentos nºs  1.370,

1.371, 1.372, 1.373, 1.401, 1.402, 1.403, 1.404, 1.407, 1.451, 1.454 e 1.455/2011;

aprovação - Requerimento nº 1.465/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -

Requerimentos nºs 1.558 e 1.596/2011;  aprovação - Requerimento nº  1.600/2011;

aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  -  Requerimentos  nºs 1.631,  1.634  e

1.682/2011;  aprovação  -  Requerimento  nº  1.683/2011;  aprovação  na  forma  do

Substitutivo nº 1 - Requerimento nº 1.684/2011; aprovação na forma do Substitutivo nº

1 - Requerimentos nºs 1.704 e 1.721/2011; aprovação - Requerimento nº 1.814/2011;

aprovação  com  a  Emenda  nº  1  - Requerimento  nº  1.816/2011;  aprovação  -

Requerimento  nº  1.817/2011;  aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  -
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Requerimentos nºs  1.819 e 1.855/2011;  aprovação - Requerimento nº  1.858/2011;

aprovação  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  -  Requerimentos  nºs  1.898,  1.911  e

1.917/2011;  aprovação  - Requerimento  nº 1.965/2011;  aprovação  na  forma  do

Substitutivo nº 1 - Requerimentos nºs 1.966 e 1.967/2011; aprovação - Questão de

ordem - Inexistência de quórum para votação - 2ª Fase: Suspensão e reabertura da

reunião - Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado Ulysses

Gomes; discurso do Deputado Gilberto Abramo; votação; aprovação - Discussão, em

1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 34/2013; apresentação da Emenda nº 1;

encerramento da discussão; encaminhamento da emenda com o projeto à Comissão

de Fiscalização Financeira - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos

- Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Adelmo Carneiro Leão - Adalclever Lopes - Almir

Paraca -  André Quintão -  Antonio Lerin -  Bonifácio Mourão -  Cabo Júlio  -  Carlos

Henrique - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Duilio de Castro - Durval Ângelo -

Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa

- Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Ivair Nogueira - João Leite -

João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado - Maria

Tereza  Lara  -  Mário  Henrique Caixa  -  Marques  Abreu -  Paulo  Guedes  -  Pinduca

Ferreira - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz

- Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  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
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- A Deputada Maria Tereza Lara, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Gilberto  Abramo,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Alexandre Pires de Lima, Diretor da Secretaria do Pleno e do Tribunal Pleno

do Tribunal de Contas, encaminhando documentos para fins de controle das ações do

programa Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos. (- À Comissão de Saúde.)

Do Sr. Álvaro Campos de Carvalho, Superintendente Regional do DNIT (substituto),

prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.215/2013,  da Comissão de

Defesa do Consumidor.

Da  Sra.  Ana  Lúcia  Almeida  Gazzola,  Secretária  de  Educação,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.101/2012, da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Antonio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de

Assistência Social, informando a transferência de recursos financeiros que menciona,

destinados  ao  custeio  das  ações  e  dos  serviços  socioassistenciais  de  caráter

continuado.  (-  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. Clésio Andrade, Senador da República, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.167/2012, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Cor  Jesus  Moreno,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Carandaí,

encaminhando representação do Vereador Osmar Severino de Souza, aprovada por

esse Legislativo, solicitando a intervenção desta Assembleia para o asfaltamento da

estrada que liga o Distrito de Hermilo Alves à comunidade da Ressaca, no Município

de Carandaí. (- À Comissão de Transporte.)

Do  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  Presidente  da  Cemig,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 4.097/2012, da Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Elaine Matozinhos, Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Política

Urbana da Câmara Municipal de Belo Horizonte, agradecendo os cumprimentos pela
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sua  posse como Vereadora  e  informando  estar  engajada na campanha Assine  +

Saúde. (- À Comissão de Saúde.)

Da  Sra.  Eliane  Maia  de  Figueiredo,  Coordenadora  de  Direitos  Humanos  da

Secretaria  Municipal  Adjunta  de  Direitos  de  Cidadania,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 4.032/2012, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Eros Biondini, Secretário de Esportes, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 4.075/2012, da Comissão de Participação Popular.

Do  Sr.  Flávio  Umberto  Moura  Schmidt,  Juiz  da  Comarca  de  Muzambinho,

encaminhando cópia  de  inquérito  policial  para  conhecimento  e  providências.  (-  À

Comissão de Administração Pública.)

Do  FNDE,  informando  a  liberação  dos  recursos  financeiros  que  menciona,

destinados  a  garantir  a  execução  de  programas  desse  Fundo.  (-  À  Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Gabriel Ferreira Bartholo, Gerente-Geral da Embrapa Café, comunicando a

celebração de convênios com a Epamig e a Emater para a execução de pesquisa

agropecuária  e  extensão  rural  em  prol  do  Programa  Nacional  de  Pesquisa  e

Desenvolvimento do Café. (- 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.  Geovanne  Honório,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Governador

Valadares, encaminhando requerimento aprovado por esse Legislativo manifestando

congratulações com esta Assembleia pela aprovação do substitutivo ao Projeto de Lei

Complementar n° 23/2012. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar n° 23/2012.)

Do  Sr.  Geovanne  Honório,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Governador

Valadares, encaminhando requerimento aprovado por esse Legislativo solicitando a

esta  Assembleia a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei  n°  1.565/2011.  (-

Anexe-se ao Projeto de Lei n° 1.565/2011.)

Do Sr. Germano Andrade Ladeira, Diretor de Programas Especiais de Infraestrutura

Cultural do Ministério da Cultura, prestando informações relativas ao Requerimento n°

4.074/2012, da Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Iracy de Matos, Secretária da Câmara Municipal de Governador Valadares,
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encaminhando,  de  ordem  do  Sr.  Geovanne  Honório,  Presidente  dessa  Casa

Legislativa, requerimento do Vereador Cezinha Alvarenga aprovado pelo Plenário em

que solicita se recomende ao Presidente desta Casa que, por ocasião da assinatura

do ordem de serviço do Hospital Regional de Governador Valadares, viaje, com sua

comitiva, em veículo automotor, para avaliar a situação da BR-381. (- À Comissão de

Transporte.)

Do Sr. José Ricardo Ramos Roseno, Presidente da Emater-MG, agradecendo voto

de  congratulações  formulado  por  esta  Casa  em  atenção  ao  Requerimento  n°

4.017/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Do  Sr.  José  Ricardo  Ramos  Roseno,  Presidente  da  Emater-MG,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.081/2012, da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. José Antonio Corrêa Coimbra, Chefe de Gabinete do Ministro de Minas e

Energia,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  3.866/2012  e  ao

requerimento  encaminhado  por  meio  do  Ofício  nº  3.074/2012/SGM,  ambos  da

Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr.  José Eden de Medeiros, Coordenador  da  Coordenadoria de Controle de

Convênios e Empréstimos da Embrapa, informando a liberação para a Epamig dos

recursos financeiros 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.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.215/2013, da Comissão de Defesa do

Consumidor.

Do  Sr.  Luiz  Audebert  Delage  Filho,  Corregedor-Geral  de  Justiça,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.165/2012,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Marco Antônio Martins de Carvalho, Diretor-Tesoureiro da 172ª Subseção da

OAB-MG, de Mariana, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão

de Direitos Humanos encaminhado por meio do Ofício nº 1.450/2012/SGM.

Do  Sr.  Marcos  Antônio  Borges,  Executivo  de  Relações  Institucionais  da  Oi,
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informando a esta Casa as metas de universalização dessa empresa para a telefonia

fixa para o ano de 2013. (- À Comissão de Transporte.)

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (5),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  2.241/2011,  da  Comissão  de  Meio

Ambiente; 3.378 e 4.180/2012, da Comissão de Segurança Pública; 3.946/2012, da

Comissão Especial para o Enfrentamento do Crack, e 4.090/2012, da Comissão de

Participação Popular.

Da Sra. Maria Inês Dolci, Coordenadora Institucional da Associação Brasileira de

Defesa do Consumidor - Proteste -, solicitando a atuação desta Casa para evitar que

leis que concedam direitos ou estabeleçam regras nas áreas de consumo, cultura,

urbanismo  e  outras  sejam  alteradas  ou  revogadas  em  função  dos  eventos

organizados pela Fifa (Copa das Confederações e Copa do Mundo), especialmente

as  relativas  a  descontos  ou  gratuidade  em  eventos  esportivos;  e  para  que  seja

mantido o termo de compromisso com o Ministério Público que proíbe a venda e o

consumo de bebidas alcoólicas em estádios esportivos no Estado. (- À Comissão de

Defesa do Consumidor.)

Da  Sra.  Marta  Maria  do  Amaral  Azevedo,  Presidente  da  Funai,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.166/2012,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Da  Sra.  Marta  Sibéria  Salomão  Martins,  Gerente  de  Gestão  Administrativa  de

Contratos  e  Convênios  da  Infraero,  informando  a  celebração  de  convênio  com  o

Corpo de Bombeiros Militar. (- 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.  Marx  Fernandes  dos  Santos,  Gerente  Regional  da  CEF,  informando  a

extinção dos contratos  de  repasse que menciona,  em face da prescrição de sua

vigência.  (-  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. Maurício Lemes de Carvalho, Prefeito Municipal de Ouro Fino, manifestando-

se,  em  atenção  a  pedido  de diligência  da  Comissão  de Justiça,  com relação  ao

Projeto de Lei nº 3.681/2012 e solicitando sua aprovação. (- Anexe-se ao Projeto de

Lei nº 3.681/2012.)
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Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (2), solicitando sejam feitas

alterações no Projeto de Lei nº 3.843/2013 e prestando informações sobre o impacto

financeiro dessa proposição. (- Anexem-se ao Projeto de Lei nº 3.843/2013.)

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 3.888/2012, da Comissão Especial das Enchentes.

Do Sr.  Ricardo Augusto Simões Campos,  Presidente  da Copasa-MG,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.750/2012, da Comissão de Transporte. (-

Anexe-se ao Requerimento n° 3.750/2012.)

Do Sr. Roberto Marinho Alves da Silva, Secretário Adjunto de Economia Solidária,

do Ministério do Trabalho e Emprego, informando a celebração de convênio com a

Secretaria do Trabalho. (- 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.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Defesa Social  (4),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  4.005,  4.030  e  4.114/2012,  da

Comissão de Participação Popular;  convidando para a primeira reunião do Comitê

Interinstitucional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e solicitando a indicação de

representante desta Casa nesse órgão.

Do Sr. Rômulo Martins de Freitas, Superintendente Regional da CEF, informando a

extinção de contrato de repasse entre o Ministério dos Esportes e a Secretaria de

Esportes,  em face da prescrição de sua vigência.  (-  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.  Rufino  Correia  Santos  Filho,  Diretor  do  Departamento  de  Administração

Interna da Secretaria  de Políticas para as Mulheres  da Presidência da República,

informando a celebração de convênio com o governo do Estado. (- 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.  Sandra  Margareth  Silvestrini  de  Souza,  Presidente  do  Sindicato  dos

Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais, comunicando que os servidores da

Justiça de Primeira Instância decidiram entrar em greve a partir de 22/3/2013, dando

ciência da pauta de reivindicações da categoria e solicitando a colaboração desta
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Casa na solução da questão. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Sebastião Custódio Couto Júnior, Presidente da Câmara Municipal de Frutal,

encaminhando cópia de representação do Vereador Bruno Augusto de Jesus Ferreira,

aprovada por essa Casa, na qual é solicitado o empenho desta Assembleia para a

construção de viaduto no entroncamento da MG-255 com a BR-153. (- À Comissão

de Transporte.)

Do Sr. Thiago Henrique Fiorott, Coordenador Regional da Funai em Minas Gerais e

Espírito Santo (substituto), convidando para a 1ª Reunião Extraordinária do Comitê

Regional da Coordenação Regional de Minas Gerais e Espírito Santo, destinada à

instalação desse órgão.

CARTÃO

Do  Sr.  José  Epiphânio  Camillo  dos  Santos,  Diretor-Presidente  do  Centro  de

Integração Empresa-Escola de Minas Gerais, agradecendo voto de congratulações

com a entidade, a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

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 3.925/2013

Declara de utilidade pública a Associação Ebenézer,  com sede no Município de

Nova Serrana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Ebenézer, com sede no

Município de Nova Serrana.

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

Sala das Reuniões, 4 de abril de 2013.

Hely Tarqüínio

Justificação: Fundada em 1º/3/2005, a Associação Ebenézer se mantém em pleno e

regular funcionamento, cumprindo as suas finalidades estatutárias.

Entre os seus objetivos, definidos no art. 2º do seu estatuto, alinham-se:
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- promover a defesa de bens e direitos sociais relativos à criança, ao adolescente e

ao idoso;

- promover projetos e ações que visem atender as demandas sociais nas áreas de

educação, saúde , desenvolvimento econômico e meio ambiente;

- proteger a saúde da família, da maternidade e da infância, através de atendimento

em creche.

A Associação  Ebenézer  não  tem  fins  lucrativos  e  seus  Diretores  são  pessoas

idôneas,  que não recebem qualquer  remuneração pelo exercício  de suas funções

(art.18, parágrafo único do estatuto, e declaração anexa).

Em caso de dissolução,  o estatuto (art.  44) prevê que os “bens remanescentes

serão destinados a outra instituição congênere, juridicamente constituída, que esteja

registrada  em  entidade  pública  ou  no  CNAS  -  Conselho  Nacional  de  Assistência

Social - ficando a escolha a critério da Assembleia-Geral”.

- 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 3.926/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Rio  Acima  o  imóvel  que

específica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Rio Acima o

imóvel com área de 21.600m² (vinte e um mil e seiscentos metros quadrados) situado

no  local  denominado  Rua  Afonso  Pena,  nesse  Município,  na  extensão  de  250m

(duzentos e cinquenta metros), pelo flanco direito ou lado de cima, com uma rua sem

nome, constituindo a divisa uma linha quebrada de três  elementos,  ou seja,  63m

(sessenta e três metros), mais 61m (sessenta e um metros) e mais 42m (quarenta e

dois metros), atingindo o Rio das Velhas, pelo flanco esquerdo ou lado de baixo, com

a Rua Tiradentes, numa extensão de 91m (noventa e um metros), fundos com o Rio

das Velhas numa extensão aproximada de 288m (duzentos e oitenta e oito metros),

no qual se acham construídos um grupo escolar, de acabamento modesto, em estado

regular de conservação, e um cinema, de construção modesta, acabamento regular,
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com o pavimento térreo em bom estado de conservação e o porão em estado regular,

tendo o grupo escolar a área de 820m² (oitocentos e vinte metros quadrados) e o

cinema a área de 1.580m² (mil quinhentos e oitenta metros quadrados), e registrado

sob  o  nº  9.055  no  Livro  nº  3-I,  fls.  121,  do  Cartório  do  Registro  de  Imóveis  da

Comarca de Nova Lima.

Paragrafo único -  O imóvel a que se refere o “caput”  deste artigo destina-se ao

funcionamento do complexo denominado Centro Social Urbano de Rio Acima.

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 paragrafo único do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 4 de abril de 2013.

João Vítor Xavier

Justificação: Este projeto objetiva autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Rio  Acima o  imóvel  de  propriedade do Estado  nesse Município,  com área de

21.600m², situado no local denominado Rua Afonso Pena, na extensão de 250m.

O referido imóvel está sob a administração do Município de Rio Acima há mais de 4

anos e destina-se ao funcionamento do Centro Social  Urbano de Rio  Acima,  que

desenvolve  relevante  trabalho  social,  destacando-se  uma  pré-escola  com

aproximadamente 350 alunos,  além de abrigar  as  Secretarias  Municipais  de Meio

Ambiente, Educação, Ação Social, Esporte, Turismo e Lazer.

Com efeito, a doação do imóvel constitui medida de interesse público em face dos

trabalhos ali desenvolvidos.

Ressalta-se, ainda, que os investimentos necessários no imóvel, de modo a melhor

atender a população de Rio Acima, somente poderão ser realizados se for efetivada a

doação.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.927/2013

Declara de utilidade pública a Associação Volmar de Paula Freitas, com sede no
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Município de Conselheiro Pena.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Volmar de Paula Freitas,

com sede no Município de Conselheiro Pena.

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

Sala das Reuniões, 4 de abril de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação:  A Associação Volmar  de  Paula  Freitas,  com sede no Município  de

Conselheiro Pena, fundada em 11/4/2013, com personalidade jurídica própria, é uma

entidade civil sem fins lucrativos e de duração indeterminada.

A Associação está em pleno e regular funcionamento há mais de um ano e vem

cumprindo suas finalidades estatuárias e sociais.

A referida Associação tem por finalidade a proteção, a defesa, a preservação, a

recuperação,  a  divulgação  e  o  desenvolvimento  sustentável  do  meio  ambiente,

cultural, social, econômico e dos recursos naturais não renováveis no Município de

Conselheiro Pena.

A concessão do  título  declaratório  de  utilidade  pública  estadual  é,  portanto,  de

extrema importância para a ampliação do trabalho dessa entidade e prosseguimento

de  seus  projetos,  promovendo  assim  o  estabelecimento  de  políticas  públicas  e

garantindo o bem-estar de todos os cidadãos do Município de Conselheiro Pena.

- 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 N° 3.928/2013

Dispõe sobre condições sanitárias nos pontos de controle dos trabalhadores em

transporte público de passageiros intermunicipal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica obrigada a instalação de banheiros, bem como vestiários, para fins de

atendimento aos trabalhadores em transporte público de passageiros intermunicipal

em todo o território do Estado de Minas Gerais.
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Parágrafo único - É dever das concessionárias e das permissionárias, prestadoras

de serviço de transporte de passageiros disponibilizar e construir condições sanitárias

nos pontos de apoio aos trabalhadores em transporte de passageiros intermunicipal.

Art.  2°  -  As  condições  sanitárias  nos  locais  de  trabalho  nos  pontos  de  apoio,

previstas no art. 1°, consistem em:

I - local para abrigo, capaz de proteger os trabalhadores contra intempéries;

II  -  condições  mínimas  de  instalações  sanitárias  e  de  higienização,  como

equipamentos ou peças destinadas ao uso de água para fins higiênicos, e também o

fornecimento de água potável aos trabalhadores.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.

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

Sala das Reuniões, 4 de abril de 2013.

Celinho do Sinttrocel

Justificação:  São públicas e notórias as  condições precárias  e insalubres a que

estão submetidos os trabalhadores no transporte público de passagem intermunicipal.

Não  bastasse  a  responsabilidade  de  transportar  vidas,  os  imensos  e  cada  vez

maiores  congestionamentos,  a  precariedade  das  pistas  de  rolamento,  nossos

profissionais sofrem com a ausência de condições sanitárias adequadas.

Os pontos de controle carecem de equipamentos que garantam mínimas condições

sanitárias e de conforto. Em vista disso, há um evidente comprometimento à saúde

física  e  mental  dos  profissionais.  É  impensável  que,  em  pleno  século  XXI,  tais

profissionais sejam submetidos a tal situação.

Uma viagem  intermunicipal,  entre  pontos  de  controle,  chega  a  mais  de  quatro

horas. Há de se pensar que, após esse tempo, o mínimo que os profissionais devem

encontrar nos pontos de controle, são sanitários, água potável e um local coberto -

necessários ao bom desempenho das atividades que lhe são exigidas.

Entendo que o melhor caminho para a sociedade é a valorização permanente dos

trabalhadores, proporcionando-lhe condições adequadas de trabalho. Por isso, peço

a aprovação deste projeto de lei.

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

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 3.929/2013

Dispõe sobre a criação da Escola  de Apoio e Formação dos Trabalhadores em

Transporte Intermunicipal de Passageiros do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  criada  a  Escola  de  Apoio  e  Formação  dos  Trabalhadores  em

Transporte Intermunicipal de Passageiros do Estado de Minas Gerais.

§ 1º - A Escola de Apoio e Formação dos Trabalhadores do Transporte Público do

Estado de Minas Gerais compreenderá um conjunto integrado de ações de iniciativa

do poder público, em conjunto com as empresas concessionárias ou permissionárias

do  transporte  público  e  a  participação  dos  trabalhadores,  mediante  gestão

participativa, democrática e descentralizada.

§  2º  -  Considera-se  representação  dos  trabalhadores  a  entidade  sindical

representativa da categoria no âmbito do Estado.

Art. 2° - A Escola de Apoio e Formação de Trabalhadores do Transporte Público

Intermunicipal do Estado de Minas Gerais tem como objetivos:

I - a promoção da formação e da capacitação dos trabalhadores;

II - a elevação da qualidade do serviço público;

III - a geração e a manutenção de postos de trabalho;

IV - o incentivo ao ingresso de mulheres trabalhadoras no sistema de transporte

público.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias.

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

Sala das Reuniões, 4 de abril de 2013.

Celinho do Sinttrocel

Justificação:  Este  projeto  objetiva  melhorar  a  qualidade  do  transporte  público

mediante  a  oferta  de  cursos  gratuitos  de  capacitação  dos  motoristas  e  demais

trabalhadores do transporte público.

O aumento da frota de veículos em circulação, em especial nos centros urbanos,

exige,  a  cada  dia,  mais  profissionais  capacitados  para  exercer  com  eficiência  e

eficácia a função de motorista, na medida em que aumentam os riscos de acidentes.

Um bom motorista se destaca pela competência na prática da direção defensiva e
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na adoção de outros procedimentos para uma condução segura. Profissionais éticos,

disciplinados,  que  respeitam  o  próximo,  além  de  possuírem  habilidades  para

conservar o veículo e conduzi-lo em respeito às leis de trânsito vigentes, são o perfil

dos trabalhadores do transporte público desejados pelas empresas e pela sociedade.

Dessa  forma,  entendo  que  o  melhor  caminho  para  a  sociedade  é  a  valorização

permanente dos trabalhadores em defesa dos usuários do transporte público e da

população.

Por isso, peço a aprovação deste projeto por esta casa, a fim de promover uma

melhoria na prestação de serviço dos trabalhadores do transporte público, mediante a

oferta  de  cursos  de  formação  e  capacitação  desses  profissionais,  sejam  eles

motoristas, sejam trocadores, sejam agentes de bordo.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.930/2013

Estabelece medidas preventivas de segurança nos terminais rodoviários do Estado

e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As companhias de transporte terrestre de passageiros e as administradoras

de terminais rodoviários deverão exigir documento de identificação do passageiro no

momento  da  aquisição  de  passagens  e  no  momento  do  embarque  para  viagens

intermunicipais no Estado.

Art.  2º  -  Nas  áreas  de  embarque  dos  terminais  rodoviários  do  Estado  serão

instalados equipamentos detectores de metais para acesso aos veículos e aparelhos

de raios X para monitoramento de bagagens de mão.

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

Sala das Reuniões, 4 de abril de 2013.

Rosângela Reis

Justificação: O número de ocorrências de furto, roubo e latrocínio tem apresentado

expressivo crescimento nas rodovias que cortam Minas Gerais. No segundo final de

semana de março deste  ano,  ocorreu o  assassinato  do engenheiro químico João

Gabriel Camargos durante uma viagem de ônibus de Poços de Caldas com destino a
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Belo Horizonte. O crime chocou toda a sociedade pela frieza do assassino e leva à

reflexão sobre a urgência de adotar medidas preventivas de segurança no transporte

terrestre  intermunicipal  de  passageiros.  Segundo  relatos  de  passageiros  que

testemunharam o crime, o criminoso teria embarcado em Poços de Caldas como um

passageiro comum e, durante a viagem, anunciado o assalto e disparado duas vezes

contra João Gabriel, que não teria reagido ao assalto.

De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal - PRF -, no primeiro semestre

de 2012 foram registradas mais de 600 ocorrências relativas a roubos e furtos de

veículos  e  cargas,  furto  de  peças  e  assaltos  a  estabelecimentos  comerciais  e  a

passageiros nas estradas que passam pelo Estado. A média no período foi de mais

de três casos por dia, nos 6,3 mil quilômetros de estradas federais sob jurisdição da

PRF.

Cabe ressaltar a necessidade e urgência de ações efetivas do poder público para

prevenir a violência e a criminalidade e, especialmente, proteger e valorizar a vida do

cidadão e contribuinte.

Diante do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares para aprovar esta

proposição.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 194/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI 3.931/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Amigos  da  Santa  Casa  de  Bom

Despacho, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amigos da Santa Casa de

Bom Despacho, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 4 de abril de 2013.

Inácio Franco

Justificação:  A Associação  Amigos  da  Santa  Casa  de  Bom  Despacho  é  uma

associação civil  sem fins lucrativos que tem como principais objetivos promover a
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integração  com  entidades  afins,  buscando  permanente  cooperação  técnica  para

alcance de objetivos comuns; articular pessoas físicas e jurídicas interessadas em

apoiar  as  suas  ações  e  auxiliar  nas  iniciativas  comunitárias  que  fortaleçam  as

atividades da Santa Casa e beneficiem toda a comunidade.

A Associação preenche todos os requisitos legais para a declaração de utilidade

pública, razão pela qual contamos com a colaboração dos nobres pares desta Casa

para a aprovação deste projeto.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.932/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Universitários de Iturama - Assunivi -,

com sede no Município de Iturama.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Iturama - Assunivi -, com sede no Município de Iturama.

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

Sala das Reuniões, 4 de abril de 2013.

Antonio Lerin

Justificação:  A  Associação  dos  Universitários  de  Iturama  -  Assunivi  -  é  uma

associação  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter  organizacional,

filantrópico,  assistencial,  recreativo  e  educacional,  com  atuação  no  Município  de

Iturama.

A referida associação desenvolve projetos que proporcionam transporte coletivo aos

associados em suas atividades de estudantes universitários e defende o interesse

desses  estudantes  junto  às  instituições  públicas  e  privadas.  Além  disso,  firma

convênios e parcerias para promover cursos, seminários, fóruns ou qualquer evento

voltado para o atendimento dos interesses dos associados.

Por  apresentar  os  requisitos  legais  para  ser  declarada  de  utilidade  pública,

esperamos a anuência dos nobres Deputados ao título declaratório proposto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Educação,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  4.509/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Ciência  e  Tecnologia  pedido  de  providências  para  a  instalação  de

unidades da Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais em Crucilândia.

Nº  4.510/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Ciência  e  Tecnologia  pedido  de  providências  para  a  instalação  de

unidades da Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais em Rio Manso.

Nº  4.511/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Ciência  e  Tecnologia  pedido  de  providências  para  a  instalação  de

unidades da Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais em Frutal.

Nº  4.512/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Ciência  e  Tecnologia  pedido  de  providências  para  a  instalação  de

unidades da Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais em Uberlândia.

Nº  4.513/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Ciência  e  Tecnologia  pedido  de  providências  para  a  instalação  de

unidades da Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais em Pirajuba.

Nº  4.514/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Ciência  e  Tecnologia  pedido  de  providências  para  a  instalação  de

unidades da Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais em Contagem.

Nº  4.515/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Ciência  e  Tecnologia  pedido  de  providências  para  a  instalação  de

unidades da Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais em Campo Florido. (-

Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº  4.516/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Esportes pedido de providências para que o Município de Crucilândia

seja atendido com a implantação de academia ao ar livre no Bairro de Bela Vista e

com a liberação de recursos para aquisição de materiais esportivos.

Nº  4.517/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Esportes pedido de providências para a construção de uma academia
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ao ar livre no Distrito de Cruzeiro Peixoto, no Município de Uberlândia. (- Distribuídos

à Comissão de Esporte.)

Nº  4.518/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de providências para a disponibilização de uma prótese

de perna direita para o Sr. Thiago Januário Sobrinho Caetano, vítima de acidente de

trabalho. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  4.519/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para a instalação de vara

do juizado especial na Comarca de João Pinheiro e a designação de um magistrado e

de  servidores  suficientes  para  a  prestação  jurisdicional.  (-  À  Comissão  de

Administração Pública.)

Nº  4.520/2013,  do  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência e à Vice-Presidência do Ipsemg pedido de providências

para que seja dada especial atenção ao processo de mudança das instalações do

Centro  Regional  de  Muriaé  e  do  Posto  de  Atendimento  a  fim  de  que  ambas  as

unidades continuem funcionando no Município. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  4.521/2013,  do  Deputado  Tenente  Lúcio,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso com a Revista Dystak's pela divulgação ininterrupta, há 28

anos, de fatos e notícias envolvendo o Município de Uberlândia. (- À Comissão de

Transporte.)

Nº 4.522/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Jackson  Brandão  Lopes  pelo  belo  trabalho

desenvolvido como médico e pelos serviços prestados à população do Vale do Aço. (-

À Comissão de Saúde.)

Nº  4.523/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal de Contas pedido de providências para apurar possíveis

condutas  de  improbidade  administrativa  praticadas  pelo  Sr.  Marcos  José  Geraldo

Lemos, Prefeito Municipal de Carbonita.

Nº 4.524/2013, da Comissão de Educação, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Deputado  Federal  Weliton  Prado  por  sua  escolha  para  a

relatoria  do  Orçamento  Federal  referente  a  2014.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de
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Administração Pública.)

-  São  também  encaminhados  à  Presidência  requerimentos  da  Comissão

Extraordinária da Copa do Mundo e das Comissões de Educação, de Fiscalização

Financeira, de Direitos Humanos (3), da Pessoa com Deficiência e de Transporte.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  das  Comissões  do

Trabalho,  de  Direitos  Humanos,  de  Política  Agropecuária,  de  Educação  e  de

Transporte.

Questões de Ordem

O Deputado Tadeu Martins Leite - Pedi a palavra pela ordem, Sr. Presidente, para

dar  conhecimento  ao  Plenário  de  um  requerimento  que  estou  apresentando para

lamentar o ocorrido ontem no jogo entre o Atlético Mineiro e o Arsenal, da Argentina,

que todos acompanharam. Infelizmente, as famílias que foram ao estádio assistir ao

espetáculo  de  futebol  viram,  ao  final  de  um jogo que foi  brilhante e  bonito,  uma

pancadaria  do  time argentino  contra  a  Polícia  Militar.  Portanto,  quero dar  entrada

neste Plenário de uma manifestação de repúdio ao time do Arsenal,  por  meio da

Confederação Sul-Americana de Futebol - Conmebol - porque, independentemente

de ser Atlético, Cruzeiro, América ou qualquer outro time de Minas ou do Brasil, a

atitude de ontem do Arsenal no campo do Independência é inadmissível. Tanto que

achei muito pequena a sanção imposta ao time: apenas o pagamento de uma multa

de menos de R$30.000,00. Aproveito para parabenizar a Polícia Militar, que mostrou

a quem acompanhou o ocorrido tranquilidade e serenidade, agindo para se proteger

ou  revidar,  em  alguns  casos,  só  depois  de  atacada.  Mas,  com  o  lamentável

acontecimento que vimos ontem, volta-me uma reflexão já antiga no Estado e no País

sobre a liberação de bebida alcoólica nos estádios brasileiros e mineiros por ocasião

da Copa do Mundo e da Copa das Confederações. Ninguém me tira da cabeça que,

com  a  bebida  liberada,  se  naquele  estádio  estivessem  duas  grandes  torcidas

polarizadas, o que aconteceu no campo poderia, sim, influenciar uma pequena parte

da torcida, fazendo voltar a violência. O que ocorreu ontem no Estádio Independência

foi lamentável e todos puderam ver. Portanto, quero dar entrada neste Plenário a uma

manifestação  de  repúdio  ao  time  do  Arsenal,  por  meio  da  Conmebol,  por  esse
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acontecido. Não podemos admitir que pessoas venham para o nosso país ou Estado

e pensem que podem fazer o que quiserem, que podem desrespeitar a autoridade

policial do nosso Estado e que tudo vai ficar por isso mesmo. Alguns deveriam ter

sido  presos  ontem;  a  outros  deveriam ter  sido  impostas outras  sanções além  do

pagamento de multas, mas, infelizmente, isso não foi feito. De qualquer forma, Sr.

Presidente, quero consignar minha manifestação de raiva pela infelicidade da atitude

do Arsenal ontem no jogo com o Atlético, que, diga-se de passagem, foi um belo jogo,

com  gols  brilhantes,  que  todas  as  famílias  comemoraram,  até  o  trágico  final  da

partida.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, quero me unir ao Deputado Tadeu

Martins  Leite e reforçar  a  sua fala.  A Cel.  Cláudia,  que estava lá  e foi  agredida,

resistiu à pressão dos dirigentes argentinos que queriam ir embora para a Argentina

sem sofrer qualquer penalidade e mesmo sem discutir a situação. Portanto, queremos

ser solidários com a PMMG, especialmente com a Cel. Cláudia, porque não é fácil ser

a primeira Comandante mulher de 5.500 militares e enfrentar situações como essa de

igual para igual. Acho que ela foi agredida por duas razões: por ser militar e por ser

mulher.  Ou seja,  ela  foi  agredida  duas  vezes.  Temos de nos  unir,  porque isso  é

inconcebível. O esporte tem que ser um lazer saudável, a Copa do Mundo está aí, e

temos que repensar a questão da venda de bebida alcoólica nos campos se não

quisermos mortes.  Temos de colocar  o dedo na ferida.  Que se venda bebida em

outros  lugares,  mas  que  se  preservem  os  espaços  onde  haja  multidão,  pois

infelizmente  estamos  vendo  a  realidade,  que  não  nos  permite  deixar  que  essa

questão passe em brancas nuvens, ou seja, não podemos deixar de discutir  essa

questão da bebida nos campos de futebol. Obrigada, Sr. Presidente.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A  Deputada  Liza  Prado*  -  Boa  tarde,  senhores  e  senhoras.  Quero  aqui,  Sr.

Presidente e Deputado Duilio de Castro, fazer uma defesa em conjunto com a minha

colega,  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  porque  percebemos  que  a  Cel.  Cláudia

realmente foi agredida e, por ser a primeira mulher Comandante, não deixou de ficar

na linha de frente. É uma mulher corajosa, foi agredida, levou pontos. Lamentamos
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muito o ocorrido não só por ela ser mulher, mas no geral. O esporte deveria ser uma

festa saudável, e vimos um festival de desrespeito.

Mas fica aqui o meu aplauso à Justiça, que foi rápida, eficiente, Sr. Presidente, e

imediatamente deu uma resposta à população. Ficam também nossos cumprimentos,

mais  uma vez,  à primeira  mulher  Comandante de mais de 5 mil  militares,  a  Cel.

Cláudia,  pelo  seu trabalho,  imparcialidade,  transparência  e  coragem.  Muita  força,

porque está na linha de frente com seus comandados.  Por  isso,  como mulheres,

sentimo-nos orgulhosas. Portanto, ficam aqui nossos cumprimentos não somente à

polícia,  mas  também  à  Justiça,  pela  eficiência,  pois  também  havia  uma  Juíza

tomando  providências  imediatas.  É  assim  que  a  população  quer:  Justiça  ágil  e

eficiente, que dê resposta aos problemas imediatos.

Quero aproveitar e agradecer aos meus colegas, Deputados Celinho do Sinttrocel,

Fred  Costa,  Cabo  Júlio,  aqui  presentes,  e  ao  meu  amigo  Deputado  Sargento

Rodrigues.  Tenho só  a  agradecer  quanto  ao  meu projeto  -  que  recebeu veto  do

Governador - que trata do direito à liberdade religiosa e à expressão dos adventistas,

dos judeus, de todas as pessoas que guardam a sexta-feira, de pôr do sol a pôr do

sol, que têm fé. Guardam o período que vai do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do

sol do sábado - e sofrem muito. Eu conversava com algumas pessoas adventistas, e

elas  me  disseram  que,  em  vestibular  ou  concurso  público,  ficam  confinadas.

Percebemos  que  é  muito  difícil  para  quem  tem  fé  sofrer  tanta  discriminação  e

preconceito, porque essas pessoas acreditam e têm que guardar aquele dia, ficam

confinadas  esperando  o  pôr  do  sol  para  fazerem  a  prova  e  ainda  sofrem  um

desrespeito  muito  grande  de  muitos  colegas  que  não  entendem  essa  questão

religiosa. A nossa Constituição garante a liberdade de crença, a liberdade ideológica,

a liberdade religiosa.

Deputado Celinho do Sinttrocel, apresentamos um projeto, que esta Casa aprovou

por  unanimidade,  e infelizmente  ele  foi  vetado.  Mas já apresentei  outro projeto e

acatei o parecer da Casa Civil. Ontem conversamos com o Pastor Marcos e mais de

40 Pastores de todo o Estado. Trouxe para lhes mostrar toda a manifestação enviada

a esta Casa pedindo apoio e solidariedade ao projeto e a manifestação de defesa da

liberdade de crença. Vivemos num país laico; por isso, a Constituição garante que o
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Estado  não  tem  religião  e  garante  também  a  liberdade  religiosa.  São  princípios

constitucionais  que  têm  de  ser  bem  interpretados  e  entendidos,  caso  contrário,

prejudica-se a individualidade, a fé das pessoas.

Vou continuar firme no propósito de defender todas as pessoas que têm fé. Queria

fazer  um  agradecimento  aos  Deputados  João  Leite,  Pastor  Vanderlei  Miranda,

Gilberto Abramo, todos os parlamentares da bancada evangélica desta Casa, que nos

apoiaram, juntamente com a maioria dos outros colegas Deputados - faltaram nove

votos.

Fui  representar  esta  Casa em  Uberlândia,  onde entregamos  uma academia  no

Bairro Mansour, juntamente com a Futel e o Secretário de Esportes, numa parceria do

governo do Estado com a Prefeitura de Uberlândia. Além disso, Deputados Celinho

do Sinttrocel e Almir Paraca, fui representar a Casa na abertura da Copa da Futel,

onde havia 220 equipes. Foi uma festa muito bonita. No sábado haverá também a

abertura dos jogos da Amvap. Percebemos que, infelizmente, estava tudo acordado,

mas não avisaram o Líder Mourão. Aliás, foi acordado com o Governador que não

havia  justificativa  alguma  para  manter  a  não  derrubada  do  veto.  Fiquei  muito

chateada e triste. No entanto, a minha tristeza não me esmorece. Já foi protocolado

um projeto, e tenho certeza de que esta Casa fará justiça.

No Estado, é só não aplicar prova na sexta-feira para os alunos secundaristas que

são judeus ou adventistas ou que guardam esse dia - aliás, o Estado já não a aplica.

Só que precisamos ter uma política que seja de Estado, e não, de governo. Este

governo não a aplica. Mas como será se o próximo quiser aplicá-la na sexta-feira?

Portanto,  é importante que haja  uma legislação.  Em vários  outros Estados, como

Pará, Rio de Janeiro e São Paulo, já há essa lei. Infelizmente, Deputada Maria Tereza

Lara, nós aqui não obtivemos... Quero agradecer à Bancada do PT o apoio - aliás, já

agradeci aos Deputados Celinho do Sinttrocel, João Leite, Pastor Carlos Henrique e

Gilberto  Abramo,  que  se  encontra  presente.  Muito  obrigada  pelo  apoio.  Estamos

juntos travando essa luta.

Concederei  aparte  aos  Deputados  Celinho  do  Sinttrocel  e  Gilberto  Abramo.

Persistiremos para que realmente haja uma saída jurídica. Esta Casa entende que

não podemos apresentar o mesmo projeto na mesma legislatura. Como esse projeto
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foi aprovado em 2012, há uma brecha jurídica. Já protocolei outro projeto e espero

contar com o apoio do Deputado Alencar da Silveira Jr. e outros Deputados desta

Casa. Tenho certeza de que seremos vitoriosos.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Certamente, Deputada Liza Prado, conte

com o nosso apoio. Impressiona-me que o governo faz questão de vetar questões tão

simples.  Só que ele  não vetou sequer  a construção de uma ponte  na  cidade de

Medina, ligando-a a um Distrito - aliás, posso dizer aqui que desejo uma posição ou

uma resposta.  O custo dela  foi  de R$12.000.000,00 para  atender  a 500 famílias.

Alguém pode dizer: “Espera aí, essas famílias são dignas”. Sim, não estou tratando

aqui dessa questão. Em contrapartida, na cidade de Comercinho, o governo não tem

coragem de construir uma barragem no valor de R$3.000.000,00 para matar a sede

daquela população, pessoas que há meses não têm acesso à água. Por que não

manteve um veto à construção dessa ponte? Aquela ponte foi construída, de fato,

para  atender  às  500  famílias  ou  ao  transporte  de  eucalipto?  Essa  é  a  minha

indignação e dúvida, pois a construção dela facilitará o transporte de eucalipto. No

entanto o governo não me dá essa posição - e ele sabe a quem me refiro. Não quero

dar nome sem que a pessoa esteja presente. Se estivesse, falaria olhando em seus

olhos.

Deputado  Paulo  Guedes,  esta  é  a  nossa  indignação:  construir  uma  ponte  de

R$12.000.000,00  ou  R$13.000.000,00,  enquanto  toda  a  Comercinho  fica  sem

abastecimento de água porque o governo não tem competência para construir uma

barragem no valor de R$3.000.000,00.

Portanto o governo poderia atender à necessidade desses alunos, pois isso não lhe

pesa em absolutamente nada. Mas ele não tem coragem de atender às demandas

maiores.

A Deputada Liza Prado* - Obrigado, Deputado Gilberto Abramo. O Governador deu

a palavra dele. Acredito que houve falta de comunicação. Fomos pedir dizendo que

não tinha sentido, e ele perguntou por que então foi vetado. Respondemos que ele

mandou um parecer  à Casa Civil  e  que acatamos como se  fosse para  todas  as

religiões.  O Estado não aplica prova na sexta-feira  nem tem prejuízo algum, mas

precisa haver uma norma, pois é um avanço e uma questão simbólica de respeito à
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Constituição.

Então acredito que conseguiremos dessa vez. O Deputado João Leite nos ajudará,

juntamente  com  o  Deputado  Gilberto  Abramo e  outros  colegas,  a  discutir  com  o

governo para que não seja vetado. Acatamos a decisão.

O Deputado Celinho do Sinttrocel (em aparte)* - Deputada Liza Prado, gostaria de

parabenizá-la  pela  iniciativa  de  trazer  a  esta  Casa  um  tema  tão  importante,

apresentando projeto de lei.  Com certeza V.  Exa. pensa em uma sociedade mais

justa, mais igualitária. Quero solidarizar-me com seu projeto e declarar todo o nosso

apoio para que, em um próximo futuro, ele seja objeto de aprovação nesta Casa.

Quero aproveitar este aparte, Deputada, para manifestar minha indignação com o

que circulou na imprensa hoje pela manhã, sobre o acidente que ocorreu no Estado

do Rio de Janeiro com um ônibus, com sete vítimas de fatalidade. O que nos deixa

indignados é que a imprensa, em vez de tratar  desse assunto de forma bastante

transparente,  bem realista, delega a responsabilidade por tudo o que acontece no

transporte coletivo de passageiro, hoje no Brasil, ao motorista. Não há como aceitar

essa colocação da imprensa. Só quem conhece a profissão dessa categoria, só quem

sabe quanto é penoso, debilitante, desgastante ser um profissional do volante, que

faz o transporte de massa, é que vai defender essa categoria.  Como sindicalista -

aliás sempre digo, estou Deputado, mas sou mesmo sindicalista, com muito orgulho -,

quero dizer à imprensa que chame à responsabilidade os governos...

A Deputada Liza Prado* - Às empresas que não respeitam a carga horária dos

motoristas.

O Deputado  Celinho do Sinttrocel  (em aparte)*  -  Chame à  responsabilidade as

empresas. Motoristas estão fazendo o transporte de massa, hoje, sofrendo assaltos

constantes,  sofrendo absurdos no trabalho deles,  sem horário de ponto.  Em Belo

Horizonte há pontos finais de ônibus, Deputada Liza Prado, que sequer têm sanitários

para mulher que é trocadora ou motorista. Será que as condições de trabalho dessa

categoria estão sendo respeitadas? Será que o problema da mobilidade urbana hoje

no País é de responsabilidade do motorista, como a falta de transporte de metrô, de

um  sistema de  maior  conforto  para  a  população?  Então,  veementemente,  quero

repudiar  a  posição  da  imprensa e  dizer  que  as  autoridades  têm de encontrar  os
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culpados, que não são os motoristas, que estão em condições de trabalho sofridas.

Sabemos quanto é penoso. Há motoristas que trabalham doentes, que deixam os

ônibus na estrada cheios de passageiros, e a sociedade está pagando o preço. Não

atribuam  essa  responsabilidade  ao  profissional  do  volante,  porque  ele  não  é

responsável pelas péssimas condições do serviço de transporte. Que as autoridades

competentes tomem as medidas necessárias sem punir o profissional. Agradeço à

Deputada Liza Prado.

A Deputada  Liza  Prado*  -  Quero  dizer,  Deputado  Celinho,  que,  às  vezes,  são

atitudes de alguns poucos. Percebemos as dificuldades dos motoristas, não apenas

esses, mas também os profissionais do transporte de valores, que andam em carro

fechado e às vezes não podem sair para ir ao banheiro, não têm como fazer suas

necessidades e, por medida de segurança, ficam horas lá dentro. As condições de

trabalho deles são subumanas. Os motoristas enfrentam o caos das cidades, porque

o  movimento  é  pesado,  e  sob  pressão.  Sabemos  que  muitos  têm  problemas.  A

população sabe da falta de educação de alguns, mas sabemos que não é a maioria.

Realmente, a maioria ganha pouco e está uma situação muito constrangedora, sofre

com as dificuldades nas estradas e nas cidades. Percebemos que a maneira como

essa  questão  é  abordada  atinge  toda  a  categoria.  Percebemos  que  são  casos

específicos de pessoas bastante estressadas, que necessitam de tratamento médico,

de ter boas condições de trabalho e viver bem em suas casas, para prestarem um

serviço de qualidade.

O Deputado Celinho do Sinttrocel (em aparte)* - Já existe no Brasil até motorista

trabalhando sem trocador, fazendo esse papel.

A Deputada Liza Prado* - Não há vagas no Caps para tratamento do uso de drogas

e álcool.

O  Deputado  Celinho do  Sinttrocel  (em  aparte)*  -  Usam  drogas  para  concluir  a

jornada de trabalho deles, que é tão estressante. Essas responsabilidades têm de ser

avaliadas, e não simplesmente atribuir a culpa ao motorista, Deputada.

O Deputado Tadeu Martins Leite (em aparte) - Cara Deputada, amiga Liza Prado,

meu aparte será muito rápido. Não poderia deixar de manifestar mais uma vez o total

apoio do nosso partido, o PMDB, ao seu projeto sobre os alunos adventistas. Nesta
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semana discutimos, e o PMDB fechou questão para votar a derrubada do veto, por

saber e entender a importância do projeto de V. Exa. para o Estado de Minas Gerais.

No meu entender,  faltou sensibilidade ao governo do Estado e a outras pessoas.

Sabemos a importância desse projeto. Mas quero reafirmar a V. Exa. o compromisso

do nosso partido com seu projeto. Estaremos do seu lado mais uma vez por saber da

importância dele.

A Deputada Liza Prado* - Quero agradecer o aparte, Deputado Tadeu. Deputado

Duilio  de  Castro,  quero  dizer  que  realmente  é  muito  preocupante  a  situação.

Percebemos que é um projeto de grande envergadura, que atinge mais de 100 mil

evangélicos e judeus no Estado de Minas Gerais,  que guardam do pôr do sol de

sexta-feira ao pôr do sol de sábado. Os alunos dessa crença poderiam muito bem

fazer a prova em outro dia. Não vejo dificuldade nenhuma. Tenho certeza de que, com

todo  o  apoio  das  bancadas,  Pastor  Carlos  Henrique,  teremos  mais  tempo  para

discutir  essa  matéria.  Certamente  faremos  acordos  com  todas  as  Lideranças  e

partidos para  aprovarmos a matéria.  Já conversei  com ele  para que façamos um

grande debate.

Quero dizer também, em defesa do consumidor - peço apenas mais 30 segundos

ao Presidente -, que nós continuamos com a campanha Minha Cidade Tem Procon.

Sou Presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mas

estou  também  na  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor.  Continuamos  com  essa

campanha incentivando os Municípios para que criem Procon em suas sedes. Onde

não há Procon é onde há mais  problemas porque muitas  empresas migram para

essas  localidades,  colocam  produtos  de  péssima qualidade,  já  que  nelas  não  há

órgão  de  defesa  do  consumidor.  A população  fica  sem  assistência  técnica,  sem

defesa  e  vulnerável,  porque  produtos  de  péssima  qualidade  são  colocados

justamente para as cidades onde não há órgão de defesa do consumidor atuante.

Aproveitamos para  fazer  uma defesa em nome do Sul  de  Minas,  onde 350 mil

moradores  ficaram  sem  sinal  de  TV.  Estamos  solicitando  à  Anatel  que  tome  as

devidas providências. A TV Alterosa se sentiu muito desrespeitada, pois foi lacrado o

receptor  de  sinal.  Fiquei  muito  preocupada  porque  toda  a  população  ficou  sem

informação,  assim  como os  que  gostam  de  futebol.  Apresentarei  os  documentos.
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Agradeço os milhares de apoios em defesa do nosso projeto, em defesa da liberdade

de crença religiosa. Tenho certeza de que ele agora terá apoio de todos nesta Casa.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente (Deputado Duilio de Castro) - Com a palavra, o Deputado Almir

Paraca.

O  Deputado  Almir  Paraca*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

público aqui presente, público da TV Assembleia e imprensa, na tarde de ontem fiz

uma das raras visitas à Cidade Administrativa. Nós sabemos que há aqui uma prática

que divide os Deputados desta Casa. Os Deputados da base do governo peregrinam

na Cidade Administrativa, enquanto os Deputados da Oposição, em especial os do

PT, vão pouco ao lugar em razão das dificuldades normais de encaminhamento das

questões.  Isso  é  estabelecido  por  causa  da  nossa  bancada.  Ontem  fui

acompanhando  um  grupo  de  Prefeitos  da  região  Noroeste,  organizados  na

Associação de Municípios da Região Noroeste de Minas. E foi apresentada uma série

de prioridades para nossa região.

Farei  a leitura do documento e depois comentarei  alguns tópicos. O documento

intitula-se  “Prioridades  da  Região  Noroeste  de  Minas  2013”  e  começa  assim:  “A

Associação  dos  Municípios  da  Microrregião  do Noroeste  de  Minas  -  AMNOR -  é

composta por 18 Municípios, Arinos, Bonfinópolis  de Minas, Brasilândia de Minas,

Buritis, Cabeceira Grande, Dom Bosco, Formoso, Guarda-Mor, João Pinheiro, Lagoa

Grande, Natalândia, Paracatu, Pintópolis, Riachinho, Unaí, Uruana de Minas, Urucuia

e  Vazante,  com  uma  extensão  geográfica  do  Noroeste  representando  9,6%  em

relação ao Estado de Minas Gerais, com 56.211km² e uma população de 324.347 mil

habitantes”.

Gostaria  de  fazer  um parêntese  só  para  evidenciar  que  tratamos  da  região  do

Estado de Minas Gerais com menor densidade demográfica. Hoje a representação da

região  Noroeste  nesta  Casa  está  reduzida  a  este  Deputado.  Portanto,  em 9,6%,

quase 10% do território do Estado, há um único Deputado nesta Casa. Avalio também

que as dificuldades de atendimento das demandas, dos pleitos da região Noroeste de

Minas têm relação direta com essa densidade demográfica baixa, pelos poucos votos,

pela pouca importância no sentido de influenciar as decisões políticas do Estado de
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Minas Gerais. A região Noroeste, ao longo de sua história, vem sendo esquecida,

desprezada, não só por este governo. Na verdade, isso é histórico em Minas Gerais.

Esperamos o momento em que o discurso de combater as desigualdades regionais e

contemplar o conjunto das regiões do Estado de Minas Gerais saia do discurso e do

papel e se transforme em realidade.

Continuo  o  documento  dizendo:  “Sua  principal  atividade  econômica  é  a

agropecuária, destacando-se como a maior produtora de grãos do Estado e onde se

concentra a maior área irrigada da América Latina. Com uma produção de grãos de

1,13  milhões  de  toneladas,  representando  14%  em  relação  ao  PIB  agrícola  do

Estado, a região Noroeste foi agraciada com o título de 'O Celeiro de Minas', tendo

assim dado a sua parcela de contribuição para o desenvolvimento de nossas Minas

Gerais”.

Fazendo mais um parêntese, é preciso dizer que a região Noroeste concentra o

maior número de assentamentos de reforma agrária do Estado de Minas Gerais, em

razão da extensão das propriedades e da concentração de latifúndios na região. (-

Lê:)

“Considerando  que  o  vosso  governo  tem-se  pautado  por  uma  gestão  séria  e

comprometida  com  o  desenvolvimento  socioeconômico  das  diversas  regiões  do

Estado, nós, Prefeitos presentes na 133ª Assembleia-Geral Ordinária da AMNOR, no

dia 2/4/2013, solicitamos ao Governador do Estado de Minas Gerais, Prof. Antonio

Augusto Junho Anastasia, atenção no sentido de viabilizar as obras,  programas e

investimentos abaixo relacionados, os quais representam os anseios e as aspirações

de nossa comunidade, e que consideramos indispensáveis para o desenvolvimento

socioeconômico da região do Noroeste mineiro. 1 - Construção da Ferrovia Pirapora-

Unaí e de um porto-seco no Noroeste.”

Essa também é uma demanda clássica, pode-se dizer histórica, da região, a qual

precisa ser feita para se integrar ao Estado de Minas Gerais efetivamente, uma vez

que historicamente o fluxo e a relação dessa região sempre se deram com a Capital

do País, Brasília, e não com a nossa Capital, Belo Horizonte, em Minas Gerais. Essa

Ferrovia Pirapora-Unaí, ligando um porto-seco a Brasília, teria o papel fundamental

de integração não só dessa região ao Estado, mas da integração de Minas Gerais
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com todo o Centro-Oeste mineiro. (- Lê:)

“2 - Universidades do Noroeste: reivindicamos a ampliação da estrutura do 'campus'

universitário da Unimontes em Unaí e em Paracatu,  com a implantação de novos

cursos e a instalação de um 'campus' da Unimontes em João Pinheiro.”

É uma demanda que faz todo o sentido, em função de a Universidade Estadual de

Minas Gerais estar restrita à cidade de Montes Claros, cumprindo um excelente papel

para a região Norte. Mas, para cumprir o papel previsto para uma instituição dessa

natureza, é preciso alcançar, se não todas as regiões do Estado, o que seria ideal,

pelo  menos as regiões deprimidas economicamente  e  que precisam efetivamente

desse papel indutor. Ainda mais na era do conhecimento, em que é fundamental a

qualificação da mão de obra e a preparação do nosso povo para ajudar no processo

natural de dinamização da economia. (- Lê:)

“3 - Eletrificação rural. 3.1 - agilizar o atendimento dos produtores já cadastrados no

programa 'Universalização' da Cemig; 3.2 - solicitar o atendimento de energia de alta

tensão aos produtores rurais de toda a região.”

Um  assunto  que  praticamente  desapareceu  da  pauta  desta  Casa  foi  o  antigo

programa  Luz  para  Todos,  em  Minas  Gerais  -  no  Brasil,  não  acabou  -,  não  foi

renovado pela Cemig, que hoje está reduzido ao programa Universalização - aqui, no

documento, entre aspas e muito bem colocado. Infelizmente, a região Noroeste de

Minas ficou com o menor  atendimento do programa Luz para Todos no passado,

portanto ampliando as dificuldades de dinamização e de melhoria da qualidade de

vida da população daquela região. (- Lê:)

“4 - Pavimentação asfáltica: programa Caminhos de Minas.”

Agradecendo as obras do programa Proacesso, lembrando que ainda hoje temos

obras do Proacesso inconclusas na região Noroeste. Há poucos dias, fui à cidade de

Formoso,  onde  ainda  há  um  longo  trecho  de  terra,  porque  não  foi  concluído  o

Proacesso. Já não se fala em Proacesso nesta Casa há muito tempo, os Deputados

já celebraram essa conquista  para os  seus Municípios,  mas,  na região Noroeste,

estamos  ainda  com  trechos  por  serem  completados  para  que  o  Proacesso  seja

efetivamente  concluído.  É  um  programa  inconcluso  no  Estado  de  Minas  Gerais

porque está inconcluso na região Noroeste.
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A solicitação é em relação ao programa Caminhos de Minas. Vários trechos entre

Arinos e Riachinho; entre Bonfinópolis e Natalândia; no Município de Brasilândia de

Minas na MG-408; entre Brasilândia de Minas e Paracatu, passando pela região do

Entre-Ribeiros;  entre  Chapada  Gaúcha  e  Januária;  entre  Chapada  Gaúcha  e

Montalvânia; entre a BR-40 e a BR-251, ligando Paracatu e Unaí; em Natalândia, na

BR-251; em Presidente Olegário, na BR-365; além de trechos em Vazante e Unaí. (-

Lê:)

“5 - Segurança pública: solicitamos a desoneração dos convênios, que têm como

objetivo a manutenção das Polícias Militar, Civil e Rodoviária.”

Vejam bem a natureza dos pedidos dos Prefeitos: atribuições inerentes ao Estado,

que os Municípios vêm bancando ao longo do tempo e que, segundo os Prefeitos,

comprometem a capacidade de investimento já muito reduzida naqueles Municípios.

(- Lê:)

“6 - Saúde. Solicitamos apoio financeiro para a estruturação do Hospital Regional

de Oncologia de Unaí.”

Do meu ponto de vista, é uma solicitação tímida diante da gravidade da situação da

saúde pública naquela região. Solicita-se também apoio para implantação do Fundo

Constitucional do Centro-Oeste, que atua na divisa de Minas com Goiás, em todo o

Centro-Oeste, que é um divisor que prejudica o desenvolvimento daquela região.

Na verdade, a reivindicação, para ficar completa, deveria solicitar adequação por

parte  do  Estado de Minas  Gerais,  exatamente  para  promover  o  desenvolvimento

regional,  para  contemplar  a  região  Noroeste  com  um  programa  específico  de

financiamento do desenvolvimento. Algumas iniciativas já foram tentadas. Essa é uma

discussão  que,  infelizmente,  não  avança  aqui  em  Minas  Gerais,  mas  sacrifica,

penaliza  e,  de  alguma maneira,  faz  com que o Noroeste  de  Minas,  ao  longo  do

tempo,  não  se  desenvolva,  uma  vez  que  a  competitividade  fica  diminuída  e

prejudicada em relação à dinâmica econômica já estabelecida no Triângulo Mineiro e

no Alto Paranaíba. O mesmo ocorre com os programas que alcançam o semiárido

mineiro e o Norte de Minas, assim como o FCO no Centro-Oeste mineiro.

A  solicitação  em  relação  à  telefonia  celular  é  para  “viabilizar,  junto  às

concessionárias de telefonia celular, a ampliação do serviço, através do programa de
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universalização  do  acesso  ao  serviço  de  telecomunicações  de  Minas  Gerais,

intitulado Minas Comunica, pois, devido à implantação da tecnologia 3G, o alcance do

sinal  ficou  comprometido”.  Os  Prefeitos  solicitam  ainda  ampliação  da  frota  de

equipamentos e máquinas da Amnor.

Quanto à regularização fundiária, já falei sobre a extensão da região. Os cadastros

já foram feitos em todos os Municípios. Nós próprios estimulamos muito isso. Saímos

e convocamos, em todos os Municípios, a população para aderir ao cadastro, e nada

foi  feito  desde  então.  Houve  uma  pressão,  uma  cobrança  muito  grande  para  a

regularização  fundiária,  fosse  ela  rural,  fosse  urbana.  O  Estado  de  Minas  está

devendo para a região Noroeste essa ação.

Em relação aos resíduos sólidos, a solicitação é para “gestão do governo de Minas

no sentido  de  viabilizar  recursos financeiros  para  que nossos  Municípios  possam

conseguir atender às exigências da Lei nº 12.305/2010 e do Decreto nº 7.404/2010,

no que tange à implementação dos equipamentos de resíduos sólidos, principalmente

os aterros controlados”. Por fim, solicita o pagamento dos convênios das multas de

trânsito, pedindo agilidade na liberação desse pagamento.

Assinam o documento o Presidente da Associação dos Municípios da Microrregião

do Noroeste de Minas, eleito no dia 2 deste mês, João Paulo da Silva, Prefeito de

Dom Bosco, assim como o 2º-Vice-Presidente, Prefeito de Brasilândia, Marden Júnior

Teles Pereira da Costa.

Para finalizar, Sr. Presidente, gostaríamos de complementar esse rol de demandas

e de reivindicações assinado e manifestado pelos 18 Prefeitos da região Noroeste,

com algumas demandas de Paracatu. Em relação à Unimontes, já foi dito aqui que é

preciso ampliar a presença dessa universidade na cidade. Deve haver a conclusão da

implantação do parque florestal  no Município, o primeiro parque genuinamente do

cerrado em Minas Gerais. É preciso haver a instalação do Corpo de Bombeiros na

cidade, que é histórica, além da universalização da energia elétrica, também já citada.

A regularização fundiária também já foi tratada aqui.

Por fim, segurança pública. A cidade continua apreensiva com o número de mortes,

assassinatos, homicídios, enfim, com a violência como um todo que vem ocorrendo

neste início de ano. Aproveito a presença do Deputado João Leite,  que preside a
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Comissão de Segurança Pública, para dizer que já ficamos acertados de voltar  a

Paracatu,  lembrando  que  a  última  grande  intervenção  que  o  Deputado  teve

oportunidade de fazer em Paracatu, também no âmbito da Comissão de Segurança

Pública,  apresentou  resultado  muito  bom  e  mudou  efetivamente  a  dinâmica  da

atuação da Polícia Civil, não só no Município de Paracatu, como em toda a região

Noroeste.

Esperamos  contar  novamente  com  o  Deputado  João  Leite  e  os  Deputados

membros da Comissão de Segurança Pública para que possamos, novamente, dar

uma  resposta  a  esse  clamor  que  vem  da  cidade  de  Paracatu,  por  melhoria  na

segurança pública. Muito obrigado.

* - 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, hoje

quero falar aos meus colegas sobre a Polícia Civil, a nossa coirmã. A Polícia Civil não

é concorrente da PM. Não somos adversários nem inimigos. O nosso inimigo comum

é o criminoso.

Queria manifestar-me fazendo um apelo ao governo do Estado,  Deputado João

Leite. Vejo que a Polícia Civil vive um momento muito difícil. Reconheço as melhorias

que os governos Aécio e Anastasia vêm fazendo na própria estrutura da Polícia Civil,

mas temos uma dívida histórica com o primo pobre da segurança pública, e a Polícia

Civil é a prima pobre da segurança pública. Vejo esse fato em casa. Sou casado com

uma  policial  civil.  Falo  isso  sem  nenhum  demérito.  Costumam  dizer  que  o

representante  da  PM não faz  nada pela  Polícia  Civil  ou  que  o  representante  da

Polícia  Civil  não  faz  nada  pela  PM.  Não  é  nada  disso.  Repito:  somos  Polícias

coirmãs. Não adianta a PM trabalhar muito, senão tudo vai desaguar na delegacia,

porque levamos as nossas ocorrências  para  lá.  Não adianta  haver  uma estrutura

maravilhosa na PM - não é essa a realidade -, mas tudo desaguar na delegacia e

ficarmos 20 horas fazendo o registro de uma ocorrência.

A primeira dívida histórica que o governo do Estado e esta Casa têm com a Polícia

Civil diz respeito a sua lei orgânica. Não se justifica uma lei orgânica ficar 20 anos

para cima e para baixo, indo e voltando, e a Lei Orgânica da Polícia Civil não ser
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votada nesta Assembleia Legislativa. E, para piorar,  Deputado João Leite e nosso

Presidente,  existem  algumas  pessoas  da  PM,  no  comando  nacional  das  polícias

militares, que têm uma visão míope dessa relação do sistema de segurança pública.

Na  semana  passada,  o  Congresso  Nacional  estava  discutindo  a  Lei  Orgânica

Nacional da Polícia Civil. Pasmem, eu vi isso, fui Deputado Federal por oito anos, por

dois mandatos. Quando havia uma discussão da polícia civil, os Comandantes-Gerais

das polícias militares mandavam para lá Oficiais fardados da PM, que recebiam diária

para fazerem “lobby”  contra a Polícia Civil:  “Eles não podem conseguir  isso;  meu

Deus  do  céu,  eles  vão  invadir  a  nossa  competência".  Deixa  o  Delegado  ganhar

R$200.000,00 por mês, porque, depois que ele ganhar e estiver com esse valor no

bolso, direi: agora, quero ganhar igual a ele, porque somos Polícias coirmãs. Mas

muitas vezes o “lobby” institucional da Polícia Militar não deixa a Polícia Civil andar.

Isso é uma realidade. Então, acho que esta Casa tem uma dívida com a Polícia Civil.

Precisamos votar a Lei Orgânica de uma vez por todas. Se não há consenso, vamos

votar  o  que  é  consenso  e  continuar  discutindo.  Mas  isso  não  pode  deixar  de

acontecer.

A segunda é a dívida estrutural que o governo do Estado tem com a Polícia Civil. E

citarei um pequeno exemplo, que é o Hospital da Polícia Civil. Na verdade, ele não é

um hospital, mas um ambulatório, um porão. Senhores e senhoras, façam uma visita

ao Hospital da Polícia Civil. Já acompanhei a minha esposa lá. Ele é um porão, ao

lado do Detran, e, a cada dia, tem menos médicos. É uma coisa horrível.

O segundo paralelo que faço aqui  com a nossa Polícia Militar  é a questão das

delegacias, principalmente no interior. Várias delegacias do interior não têm Escrivão.

O Escrivão é um cidadão da Prefeitura, um auxiliar administrativo, uma pessoa que

às vezes tem pouca qualificação. Criaram a ideia do Escrivão “ad hoc”.

A ideia do Escrivão “ad hoc” é temporária, se falta algum, coloco outro, mas o que é

temporário já virou para sempre. Então, temos pessoas que não são policiais atuando

na Polícia Civil por falta de estrutura na Capital e no interior.

Repito, atualmente a Polícia Civil é o primo pobre da segurança pública. Há muita

viatura  velha.  Há  cidades  que  não  possuem  nenhuma viatura,  que  estão  com  a

infraestrutura comprometida.  Às vezes  vemos numa cidade um quartel  da  Polícia
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Militar  bonito,  mas toda a estrutura trabalhando para desaguar  em uma delegacia

caindo  aos  pedaços.  É  uma  outra  realidade.  Reconheço  os  avanços  que  vêm

acontecendo nos últimos anos, mas temos uma dívida histórica com a Polícia Civil.

Temos também uma dívida com os Investigadores. Eles eram Detetives, passaram a

Agentes de Polícia e depois a Investigadores.

Entrei na Polícia em 1988 e, se estivesse na ativa, teria 25 anos de Polícia. Era

comum os colegas da PM fazerem concurso para a Polícia  Civil  porque o antigo

Detetive ganhava igual a um Sargento; hoje, tem um salário inicial da carreira ou da

PM ou da Polícia Civil. Há um achatamento salarial. Existiam os Carcereiros, que, por

um projeto da Assembleia, se transformaram em Investigadores. Acabou a ideia de

carcereiros  porque não é  papel  da  Polícia  Civil  cuidar  de  presos.  Mas,  até hoje,

Deputado  Tadeu  Martins  Leite,  a  identificação  funcional  do  Investigador  que  era

Carcereiro é Investigador com uma letra “t”, ou seja, existe uma discriminação com o

Investigador que era Carcereiro.

A  reforma  administrativa  acabou  com  os  quinquênios,  que  geravam  grande

crescimento vegetativo da folha e não dava para controlar, e criou o ADE. A lei dizia

que, a cada dois anos, esses Investigadores, Delegados e policiais civis deveriam ter

uma progressão horizontal. A cada dois anos ele mudaria de uma letra para outra.

Quando  completasse  10  anos,  ele  mudaria  de  nível,  de  Investigador  1  para  2.

Deputado João Leite, nosso Presidente da Comissão de Segurança Pública, desde

2006 essa progressão não acontece.  São sete anos em que,  lamentavelmente,  a

Polícia Civil e o governo do Estado não cumprem a lei, cujo autor é o próprio governo.

Não há essa progressão. Não se cumpre a lei, não há progressão horizontal, e os

Investigadores estão perdendo dinheiro. E como tem acontecido essa progressão?

Infelizmente, judicialmente. Está-se judicializando uma discussão para cumprir a lei

de autoria do próprio governo. Então, estamos fazendo este apelo porque não há

essa progressão e, no meu entendimento, há uma forte discriminação no tratamento

com os policiais civis, como existe também no Corpo de Bombeiros.

Existe uma dívida do Estado com os Delegados de Polícia. Repito, minha esposa é

Delegada de Polícia. Vi uma propaganda do governo dizendo que, agora, pelo menos

existirá  um Delegado em cada comarca ou cidade.  Mas um Delegado trabalha 8
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horas por dia, ou seja, nas outras 16 horas não teremos Delegado. E o que acontece

com a Polícia Militar? Ela prende um cidadão em uma cidade e, depois das 18 horas -

em momento nenhum há Delegado, porque não havia -, a viatura tem de se deslocar

até outra cidade, Deputado João Leite. Estou evocando o nome de V. Exa. porque é o

Presidente da Comissão de Segurança Pública. A viatura da PM tem de se deslocar

cerca de 150km com os policiais, o preso, a testemunha e a vítima até uma cidade

para  fazer  o  registro  da  ocorrência  e,  depois,  mais  150km  para  retornar.  E  um

detalhe: algumas cidades, enquanto a viatura se desloca 150km para fazer o registro

da ocorrência, ficam sem policiamento nenhum. Isso é algo que precisa ser pensado.

Se o Delegado trabalha 8 horas, por 16 horas a cidade fica sem ele.

Lamentavelmente, os Delegados de Minas Gerais ainda têm um dos piores salários

do País. Vou terminar o raciocínio e deixarei V. Exa. falar. O salário é menor do que

no Piauí e no Maranhão.

Estamos no terceiro maior Estado do País! Como pode o Delegado do Piauí ou do

Maranhão ganhar  mais  do  que o  Delegado de Minas? É não querer  prestigiar  a

categoria.  Deputado  Tadeu Leite,  alguns  Delegados  têm  2  mil  inquéritos  sob sua

responsabilidade, contando com um Escrivão e quatro Agentes. Aí, eu pergunto: eles

investigarão? Não. Apenas relatarão inquérito, sem autoria. Não é à toa que, em cada

10  crimes,  encontramos  autor  em  menos  de  meio.  Eles  não têm  tempo,  não há

efetivos, o número de viaturas é insuficiente. Alguns Delegados estão respondendo

por vários Municípios.

Sabe como é o funcionamento na PM? Se um Tenente responde pelo comando de

uma  companhia  em  outra  cidade,  recebe  diferença  salarial.  Isso  é  chamado  de

substituição temporária. E há Delegados respondendo por quatro, cinco, seis, sete,

oito cidades sem receber nada mais por isso. Ou seja, eles fingem que apuram os

casos.

A realidade dos Investigadores, Peritos e Delegados é a seguinte: o pessoal está

adoecendo, porque o volume de serviço é excessivo. A Polícia Militar trabalha muito;

então,  gera muito inquérito,  mas há poucos policiais.  O resultado disso é que as

folgas são cortadas ou reduzidas, e aumenta-se o número de casos de aposentadoria

por invalidez. Os policiais estão se aposentando por motivo de doença em razão do
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excesso de trabalho. Também há muitas licenças médicas.

Gostaria  de  deixar  uma sugestão  ao Dr.  Silton  Brandão,  que é  competente  ao

extremo, à Comissão de Segurança Pública e ao Governador Anastasia. Sou de um

partido considerado de oposição, mas o que é certo é certo, dê-se honra a quem

merece honra. A competência do Governador Antonio Augusto Anastasia não pode

ser  colocada  em  dúvida,  porque  ele  é  de  fato  competente.  Podemos  fazer  um

discurso no campo partidário, de oposição ou situação, mas o Governador Anastasia

é competente.

Em São Paulo, quando uma pessoa perde seu documento, entra no “site” da Polícia

Civil,  digita seus dados e faz o registro da ocorrência, ou seja, a ocorrência é feita

virtualmente. E são gerados recibo e protocolo para serem impressos. É o tipo de

situação  em  que  o  cidadão  não  precisa  ir  à  delegacia,  retirar  o  policial  de  um

flagrante, por exemplo, para fazer um registro que irá para o arquivo. O sistema da

Polícia Civil, chamado de PCnet, vai para o arquivo. Em São Paulo, a Polícia recebe

a informação virtual, e o cidadão recebe recibo da ocorrência. Deixo essa sugestão

para Minas Gerais.

Preciso deixar claro que a Polícia Militar mineira é muito competente. E isso faz

com que a Polícia Civil, sem estrutura logística e pessoal, fique num emaranhado de

trabalho que é excessivo, impedindo-a de trabalhar.

Deputado Tadeu Leite, não dá para um Delegado apurar 2 mil inquéritos com um

Escrivão e quatro Agentes. Ele vai morrer de trabalhar ou fingirá que está fazendo

apuração. Não dá para uma delegacia do interior não ter internet, viatura ou Escrivão.

Para que a segurança pública esteja bem, temos de cuidar muito bem da Polícia

Militar,  do  Bombeiro,  mas  não  podemos  nos  esquecer  de  que  o  nosso  trabalho

deságua no colega, no coirmão da Polícia Civil,  que, lamentavelmente, tem sido o

primo pobre da segurança pública. Assim não dá.

O Deputado Ulysses Gomes (em aparte)* - Deputado Cabo Júlio, quero parabenizar

V. Exa. pelas palavras e dizer que temos vivenciado isso em cada canto do Estado

por  onde  passamos.  De  fato,  as  Polícias  Civil  e  Militar  merecem  nosso

reconhecimento  pelo  trabalho,  garra,  determinação  e  competência  com  que

conseguem exercer a função dentro das condições que existem em seu serviço. Mas
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também é importante ressaltar a falta de mais investimento no que diz respeito, em

especial, à ampliação do pessoal do corpo técnico, a fim de que possam fazer mais e

melhor. Com isso, será mais ágil o serviço burocrático da polícia - V. Exa. abordou

muito bem a questão da Polícia Civil, mas menciono também a Polícia Militar.

Em muitos cantos que temos visitado no Estado, em particular no Sul de Minas,

vemos  quantas  cidades  estão  passando  enorme  dificuldade  por  falta  de  efetivo,

Deputado João Leite. Não estou fazendo críticas à polícia nem ao governo, mas há

um problema muito grande no que se refere ao efetivo da Polícia Militar.

Deputado, essa sua avaliação merece esse alerta, que é uma cobrança que muitos

estão fazendo. Sabemos a situação do Estado, mas, para que tenhamos mesmo a

garantia desse atendimento e da melhora da segurança pública no Estado, o efetivo

da  Polícia  Militar  e  o  de  todos  os  órgãos  da  polícia  precisam  ser  melhorados  e

ampliados com urgência. Não é um negócio para se pensar para amanhã, como um

concurso para daqui a alguns anos. É algo extremamente necessário para hoje.

Eis o nosso registro. Mais uma vez cumprimento V. Exa. pelas palavras.

O Deputado Cabo Júlio* - Vou dar um dado a V. Exa., Deputado. O concurso da

Polícia  Militar  que  está  aberto,  com cerca de 2.500 vagas,  tem  136 mil  pessoas

inscritas. É o maior concurso a ser realizado pela Polícia Militar.

Sr. Presidente, em 30 segundos termino a minha fala.

Hoje os dados de efetivos das polícias são os seguintes: Polícia Militar, cerca de 45

mil homens; Polícia Civil, cerca de 9 mil homens; e o Corpo de Bombeiros, que é o

“primo” mais pobre ainda, tem 5 mil homens. Essa é a realidade do Estado de Minas

Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, senhores

parlamentares,  funcionários  da  Assembleia,  pessoas  que  nos  acompanham  pela

televisão, venho nesta tarde de quinta-feira fazer algumas considerações que acho

serem extremamente importantes para a população de Minas Gerais.

Nosso Estado é muito bem administrado e governado pelo Governador Anastasia e

toda a sua equipe, mas muitas vezes, dentro do processo democrático, é natural que
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Oposição  e  governo  defendam  suas  posições,  com  críticas  e  elogios.  O  que

lamentamos é que muitas dessas críticas tomem conotações pessoais, coisa nada

agradável. Às vezes a Oposição coloca Minas Gerais numa situação contrária do que

é, como se Minas não estivesse realizando nenhum trabalho, nenhum serviço para

atender à demanda da população. Simplesmente coloca o Brasil, o governo federal, a

Dilma no país das maravilhas.

No entanto, Deputado João Leite, estamos vendo uma balança comercial deficitária,

a queda da indústria e a inflação em alta. Vale registrar que o governo federal do PT

tem  feito  algumas  coisas  boas,  como  o  nosso  governo  também  as  faz.  O  que

lamentamos  é  que  eles  façam  as  críticas  ao  governo  de  Minas  e  só  elogiam  o

governo federal. Então, somos obrigados a entrar nessa discussão para esclarecer.

Darei  ênfase ao Prefeito  paulistano Fernando Haddad,  ao  Prefeito  baiano ACM

Neto,  do  DEM,  e  a  José  Fortunati,  Prefeito  de  Porto  Alegre,  do  PDT,  todos

esclarecendo à população que os Municípios brasileiros hoje são considerados os

patinhos  feios  da  Federação,  porque a  última queda do FPM nos  Municípios  fez

estrago nas contas públicas,  estragos que vão fazer  com que os Prefeitos  sejam

inseridos no contexto da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois se aumentaram salário

mínimo  e  piso  nacional  da  educação,  ou  seja,  aumentam-se  as  receitas,  as

atribuições na área da saúde e da educação, mas a receita do Município não tem

acréscimo, só despesa. Aí, a conta realmente não fecha.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Rômulo Viegas,

que sempre ocupa a tribuna da Assembleia Legislativa com temas tão importantes e

com  o  conhecimento  de  um  parlamentar,  homem  público  experiente,  Prefeito,

Deputado, Secretário de Estado.  Tudo isso dá a V. Exa. todas as condições para

representar bem o povo de sua São João del-Rei e de todas aquelas cidades que V.

Exa., com tanta competência, representa nesta Casa, assim como o próprio Estado

de Minas Gerais.

Quero, a propósito de todas as coisas que V. Exa. aborda, tratar da questão da

segurança  pública.  Hoje  pela  manhã  conversei  demoradamente  com  o  Deputado

Federal Otávio Leite, Presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara dos

Deputados. Conversávamos justamente sobre a situação da segurança no Brasil. Eu
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falava com ele do recente crime em Minas Gerais que ocorreu num ônibus. Solicitei a

ele  uma  legislação  federal  de  segurança  no  transporte  interestadual.  Ele  fez

anotações, e lhe mandei “e-mail”. Estaremos, no dia 29 de abril, em Campo Grande,

no Mato  Grosso do Sul,  onde esperaremos o aumento  do  efetivo  do  Exército  na

fronteira desse Estado com outros países para que se impeça a entrada de drogas,

armas e dinamite em nosso país.

Eu dizia ao Deputado Otávio Leite que nós, do PSDB, temos um sonho: que no

Brasil seja implantado o que o Senador Aécio Neves pensou para Minas Gerais em

termos de segurança pública, ou seja, a integração da Polícia Militar com a Polícia

Civil e o Corpo de Bombeiros. Ouvimos aqui falas sobre efetivos: a Polícia Civil tem 9

mil  homens,  muito por  conta da votação por  nós de uma lei  que mandou muitos

policiais civis para casa, diminuindo o tempo de serviço deles para a aposentadoria,

dada a sua jornada exaustiva. Foi dado também o efetivo dos Bombeiros e da nossa

Polícia Militar. Imaginem que a nossa Polícia Civil, para cuidar de Minas Gerais, tem 9

mil homens, e a Polícia Federal, para cuidar das fronteiras deste vasto país, menos

de 8 mil homens. A solução para a questão da segurança em nosso país é a ideia do

Senador Aécio Neves: integrar as forças, integrar a Polícia Federal com a Polícia

Civil,  com a Polícia Militar dos Estados e com as Polícias Rodoviárias Federal dos

Estados. Imaginem então o efetivo da Polícia Rodoviária Federal: em Minas Gerais

há aproximadamente 700 homens e mulheres. Há 700km de rodovias federais e um

patrulheiro  rodoviário  federal.  É  fundamental  fazermos  em  nosso  país  essa

integração,  para  que  nossa  Polícia  Militar,  por  exemplo,  tenha  competência  na

rodovia federal, para que ela possa agir de pronto nessa rodovia.

Mas o mais grave é o financiamento da segurança pública. O Deputado Otávio me

falava  hoje  -  completarei,  já  que  me  faltam  poucos  segundos  -  da  execução

orçamentária do governo federal na segurança pública: zero. O governo do Estado

poderia ter maior efetivo na Polícia Civil? Poderia. Poderia ter maior efetivo no Corpo

de Bombeiros? Deveria. Poderia ter mais efetivo na Polícia Militar? Deveria. Mas o

governo do Estado precisa investir 100% do investimento no sistema penitenciário.

Sessenta mil presos custam mais de R$2.000,00 para o governo do Estado, e não

entra um centavo do governo federal. Há um desequilíbrio.
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Esperamos um novo tempo no Brasil, com pensamentos como o do Senador mais

querido, Aécio Neves, de integrar essas forças de defesa social de segurança pública.

Hoje a Polícia Federal trabalha para um lado, a Polícia Rodoviária Federal para outro,

a Polícia Civil  dos Estados também para outro.  Não há conexão nem integração.

Precisamos modernizar a máquina brasileira.

Compartilho,  então,  suas preocupações,  o que V.  Exa.  está apontando,  de que

precisamos melhorar a nossa gestão na segurança. Da mesma forma, compartilho a

outra preocupação de V. Exa.: que o brasileiro vive no Município. Se estamos tendo

problema hoje de falta de crescimento, isso é porque o dinheiro não está chegando

ao Município, pois é lá que o Brasil cresce e não em Brasília. Não adianta o dinheiro

ficar  lá.  Isso  já  deu errado com o Império,  e não aprendemos a  lição.  É preciso

descentralizar.  O  recurso  tem  de  chegar  em  Nova  Resende,  em  Coronel  Xavier

Chaves, pois é aí que se dá o crescimento brasileiro.

Parabéns,  Deputado  Rômulo  Viegas.  Acompanho  o  seu  pronunciamento,

aprendendo, e com muito interesse.

O  Deputado  Rômulo  Viegas*  -  Muito  obrigado,  Deputado  João  Leite.  A  sua

intervenção foi extremamente positiva, pois a bandeira do nosso líder, Senador Aécio

Neves,  é  justamente  essa,  uma  nova  distribuição  de  recursos  para  Estados  e

Municípios.  Ele  foi  muito  bem  recebido,  na  última  semana,  no  congresso  dos

Prefeitos  paulistanos.  Foi  aplaudido  de  pé  por  suas  intervenções  e  por  seu

pronunciamento, tendo à frente a bandeira do municipalismo.

Entendemos,  na oportunidade que tivemos de ser Prefeitos, e sabemos que os

problemas inerentes aos Municípios, claro, demandam mais recursos da cidade. Hoje

a maioria dos Prefeitos fica dependente financeiramente tanto do Estado quanto da

União. Essa recente queda que todos os Prefeitos de Minas Gerais sentiram na pele

é compartilhada. Como eu já disse aqui, o Prefeito de São Paulo, Fernando Haddad,

do PT, o Prefeito baiano, ACM Neto, do DEM, e o Prefeito João Fortunato, de Porto

Alegre,  estão  discutindo  a  necessidade  de  mudar  o  indexador  da  dívida  pública

desses Municípios.

Então não adianta entrar na discussão de que o governo federal está emprestando

mais  dinheiro com juros  menores,  em vez de cancelar  os juros  altos  das dívidas
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públicas de todos os Estados. Volta e meia a Oposição está aqui falando na dívida de

Minas,  como se só Minas Gerais,  dos 27 entes federados, tivesse dívida pública.

Todos os Estados da Federação têm dívidas enormes, porque há concentração de

recursos. Setenta por cento do bolo tributário que se arrecada neste país ficam nas

mãos do governo central. Não estou aqui entrando em discussão se é governo do PT

ou do PSDB. Estamos chamando a atenção para o fato de que nenhum governo até a

presente data,  seja ele do PSDB, meu partido, seja do PT, atual  governo,  teve a

coragem de repactuar essa distribuição de recursos.

A aprovação da Emenda nº 29 obrigou Estados e Municípios a colocarem mais

dinheiro na saúde. O governo federal colocou zero, nada. Aumenta o piso nacional da

educação, as despesas referentes ao salário mínimo e à saúde. Aumenta a despesa

na segurança, fazendo com que as prefeituras arquem com ela.

Alertou V. Exa. que a maioria dos presos que estão nas penitenciárias cometeu

crimes  federais,  crimes  relacionados  com  drogas  e  tráfico.  No  entanto  as

penitenciárias mineiras têm de arcar com a despesa de quase R$3.000,00 por mês

com o presidiário. Corrijam-me, se estiver errado. Onde está o governo federal nisso?

O repasse de recursos para a segurança pública é zero.

Então, realmente, há a necessidade de se rever esse pacto federativo.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Deputado Rômulo Viegas, é interessante que

ontem um Deputado da Oposição criticava o governo de Minas por pagar isso, por

manter os presos na penitenciária. O que quer a Oposição? Que se soltem os presos

nas ruas?

O Deputado Rômulo Viegas* - Pelo jeito é isso. Sou contra essas críticas que levam

para o caminho pessoal, ofendendo pessoas.

No congresso anterior,  alguns Prefeitos vaiaram a Presidente Dilma. Sou contra

isso. Acho que a figura representativa de Governador, de Presidente da República, de

Deputado  tem  de  ser  respeitada,  assim  como  qualquer  outro  cidadão  merece

respeito, esteja este exercendo cargo público, cargo político ou não. O que se deve

ter em mente, além do respeito, é fazer realmente as coisas acontecerem.

Sou sincero: como disse no início do meu pronunciamento, o governo federal está

fazendo  coisas  boas,  sim.  Não  vamos  apenas  criticar.  Mas,  lamentavelmente,  a
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Oposição age como se Minas Gerais só fizesse coisas erradas. Acham que está tudo

errado em Minas Gerais!  Aí,  infelizmente,  também temos de mostrar  os  erros  do

governo federal. Até porque quem critica está sujeito a ouvir críticas.

Assim, fizeram críticas veementes ao governo de Minas, mas já há um alerta das

agências  internacionais  de  fomento,  Deputado  João  Leite,  avisando  que  as

instituições do Brasil - BNDES, CEF e BNDESPAR - estão com a luz amarela acesa,

pois conseguiram uma nota baixa na avaliação de risco, de credibilidade. Isso porque

o BNDES está emprestando muito dinheiro  para quem não precisa e pouco para

quem  precisa.  Aí,  o  governo federal  enche  o  pulmão  para  dizer  que  está  dando

dinheiro  emprestado  para  Minas  Gerais.  Ainda  bem  que  reconhece  que  é

emprestado, que não está doando, mas emprestando.

Por fim, nesta tarde de quinta-feira, quero congratular-me com todos os Prefeitos

brasileiros, e não só os mineiros. Vamos a essa conferência nacional em Brasília e,

repito,  vamos  tratar  as  pessoas  com  respeito,  mas  também  vamos  mostrar  a

necessidade de se fortalecer a bandeira do municipalismo, a fim de fazer com que

realmente o Município, a célula maior da Nação, seja respeitado e com que Estados e

Municípios  tenham  uma gestão  marcada  pela  eficiência,  voltada  para  resultados,

como a do nosso governo, o governo Anastasia. Aproveito para, de público, mandar

um duplo abraço: ao Senador Aécio Neves e ao Governador Anastasia e a toda a sua

equipe de governo. Ninguém se candidata a fazer milagres. Quando me candidatei a

Prefeito em minha terra, onde me elegi muito bem votado, não me candidatei a fazer

milagres, mas a trabalhar com seriedade e responsabilidade. E, até a presente data,

nosso governo, graças a Deus, não se vê envolvido em nenhuma denúncia de falta

de ética ou corrupção. Agradeço a oportunidade, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

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
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pareceres e de requerimentos. Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente

da próxima reunião.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelas Comissões do Trabalho - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em

3/4/2013,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.289/2011,  do  Deputado  Paulo  Guedes,

1.520/2011, do Deputado João Leite, 2.693/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

3.349/2012, do Deputado Doutor Viana, 3.644/2012, do Deputado Duilio de Castro,

3.701/2013, do Deputado Arlen Santiago, e 3.729/2013, do Deputado Paulo Lamac, e

do Requerimento  nº  4.438/2013,  do Deputado Cabo Júlio;  de Direitos  Humanos -

aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 3/4/2013, do Requerimento nº 4.439/2013,

do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel;  de  Política  Agropecuária  -  aprovação,  na  5ª

Reunião Ordinária, em 3/4/2013, dos Projetos de Lei nºs 3.550/2012, do Deputado

Duilio  de  Castro,  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça,  3.662/2012,  do

Deputado  Bosco,  e  3.760/2013,  do  Deputado  Sargento  Rodrigues,  e  dos

Requerimentos  nºs  4.397e  4.460/2013,  da  Deputada  Liza  Prado;  de  Educação  -

aprovação,  na  4ª  Reunião  Ordinária,  em  3/4/2013,  dos  Projetos  de  Lei  nºs

2.793/2012,  do  Deputado  Antonio  Lerin,  3.312/2012,  da  Deputada  Luzia  Ferreira,

3.686,  3.689  e  3.691/2013,  do  Governador  do  Estado,  e  do  Requerimento  nº

4.429/2013, da Deputada Liza Prado; e de Transporte - aprovação, na 5ª Reunião

Ordinária, em 2/4/2013, do Projeto de Lei nº 3.629/2012, do Governador do Estado

(Ciente. Publique-se.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira em que

solicita ao Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal informações sobre

a situação das obras do BRT, bem como sobre o valor previsto e o valor gasto na

obra.  A  Presidência  vai  renovar  a  votação  do  requerimento.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

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

Requerimento da Comissão de Fiscalização Financeira em que solicita ao Prefeito

Municipal de Belo Horizonte informações sobre a situação das obras do BRT, bem
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como sobre o valor previsto e o valor gasto na obra. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência  em  que  solicita  ao

Secretário Municipal de Saúde de Belo Horizonte informações sobre a adequação

das unidades básicas de saúde às normas de acessibilidade para as pessoas com

deficiência.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Transporte em que solicita ao DNIT informações

sobre o licenciamento ambiental da BR-251, sobre o Plano de Trabalho e o projeto do

novo  traçado  dessa  BR,  bem  como  sobre  os  documentos  de  disponibilidade

orçamentária  para  a  execução da  referida  obra.  Em  votação,  o  requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  à  Anac

informações sobre os motivos da suspensão de voos de diversos trechos em vários

aeroportos do Estado de Minas Gerais, especialmente de Juiz de Fora para o Rio de

Janeiro. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

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

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita ao Presidente da

Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG a formação de um grupo de trabalho,

sob a coordenação do órgão de execução do Ministério Público Federal, objetivando

buscar soluções para os problemas enfrentados pelos índios pataxós da aldeia Geru-

Tucunã,  localizada  no  Distrito  de  Felicina,  Município  de  Açucena.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

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

Requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  sejam

encaminhadas  as  notas  taquigráficas  da  4ª  Reunião  Extraordinária  da  referida

Comissão  ao  Presidente  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  OAB-MG,  ao

Presidente da Comissão Especial de Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas do

Conselho Federal da OAB, ao Presidente dos Advogados Sem Fronteiras, ao Bispo
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da  Diocese  de  Governador  Valadares  e  ao  Presidente  do  Conselho  Missionário

Indigenista, com pedido de providência para a apuração dos fatos registrados nessas

notas, na qual se debateu a violação de direitos humanos na comunidade indígena

pataxós e os conflitos  com fazendeiros  vizinhos.  Em votação,  o requerimento.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Educação em que solicita ao Presidente da Cruz

Vermelha  Brasileira  de  Minas  Gerais  providências  para  a  manutenção  do

funcionamento da Escola de Enfermagem Clóvis Salgado, em virtude da importância

de suas atividades para a saúde pública do Estado. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão Extraordinária da Copa do Mundo em que solicita à

Superintendente do Aeroporto Internacional  Tancredo Neves informações sobre as

obras de reforma e ampliação do aeroporto, bem como o cronograma das referidas

obras. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam

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

Requerimento nº 1.113/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita

sejam  encaminhados  à  Prodemge  as  notas  taquigráficas  da  30ª  Reunião

Extraordinária dessa Comissão e pedido de informações sobre os resultados colhidos

pelo Sistema de Registro Automático de Veículos no período 2005-2011, no que diz

respeito aos serviços públicos disciplinados no art. 3º da Lei nº 18.037, de 12/1/2009.

A Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

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

Requerimento  nº  1.129/2011,  do  Deputado  Sebastião  Costa,  em  que  solicita  a

inserção nos anais da Casa de matéria veiculada no jornal “Estado de Minas” de

28/5/2011,  intitulada  “Renegociação  Necessária”,  do  Deputado  Federal  Eduardo

Azeredo. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação,

o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.
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Requerimento nº 1.202/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita

seja  encaminhado  ao  Comando-Geral  da  PMMG pedido  de  informações  sobre  o

processo administrativo instaurado contra o Soldado PM José Espínola Bittencourt

Mendonça.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

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

Requerimento nº 1.343/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita

seja encaminhado ao Comando da 15ª Companhia do 49º Batalhão da Polícia Militar

pedido de informações, por meio de relatório mensal, sobre as ocorrências em sua

área, de janeiro deste ano até a presente data, as quais não foram recebidas com

celeridade  pelo  Centro  Integrado  de  Atendimento  ao  Adolescente  Autor  de  Ato

Infracional.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

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

Requerimento nº 1.367/2011, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita

seja  encaminhado à  Secretaria  Extraordinária  de  Gestão Metropolitana pedido  de

informações  sobre  a  efetiva  operacionalização  do  Fundo  de  Desenvolvimento

Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte, sobretudo no campo da

infraestrutura, tendo em vista o estado de carência de infraestrutura urbana no Bairro

Castanheiras, localizado na divisa dos Municípios de Belo Horizonte e de Sabará. A

Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

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

Requerimento  nº  1.368/2011,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Corpo de Bombeiros  de Minas Gerais pedido de cópia do laudo

técnico pericial que permitiu a liberação do alvará de funcionamento das empresas

Atento,  Alma,  Viva,  Master,  Brasil,  Contax  e  AeC,  que  atuam  no  setor  de

teleatendimento em Belo Horizonte. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

requerimento.  Em votação,  o requerimento.  As  Deputadas e  os Deputados  que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  1.369/2011,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja
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encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de informações sobre os casos de

cancelamento de contratos firmados entre o governo de Minas Gerais e empresas de

teleatendimento nos últimos oito anos, em virtude de precárias condições de trabalho,

e sobre o controle e a análise desse trabalho no Estado. A Mesa da Assembleia opina

pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta.  Em

votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 1.369/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  1.370/2011,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Departamento Estadual de Telecomunicações pedido de cópia de

relatório crítico da atuação das empresas de teleatendimento que se encontram em

regular funcionamento no Estado nos últimos 24 meses. A Mesa da Assembleia opina

pela aprovação do requerimento.  Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  nº  1.371/2011,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig pedido de cópia de todos os contratos firmados entre essa

empresa  e  empresas  de  teleatendimento  nos  últimos  24  meses.  A  Mesa  da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  1.372/2011,  da  Comissão  do  Trabalho,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copasa-MG pedido de cópia de todos os contratos firmados entre

essa empresa e empresas de teleatendimento nos últimos 24 meses.  A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº  1.373/2011,  da Comissão da Pessoa com Deficiência,  em que

solicita seja encaminhado à Secretaria  de Governo pedido de informação sobre o

número de profissionais formados em Libras nas Secretarias do Estado. A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As
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Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  1.401/2011,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG pedido de informações sobre a previsão de instalação de

passarelas  na  MG-424.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do

requerimento.  Em votação,  o requerimento.  As  Deputadas e  os Deputados  que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  1.402/2011,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transporte pedido de informações sobre a previsão de

instalação de passarelas na MG-424. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

requerimento.  Em votação,  o requerimento.  As  Deputadas e  os Deputados  que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 1.403/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita

sejam encaminhados à Chefia da Polícia Civil as notas taquigráficas da 14ª Reunião

Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de  informações  sobre  as  providências

tomadas por essa Polícia em relação à apreensão de drogas realizada pela PMMG

em 27/7/2011. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

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

Requerimento nº 1.404/2011, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja

encaminhado  à  Superintendência  Regional  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável do Jequitinhonha pedido de informações sobre a observância, por parte

da  Anglo  American,  do  plano  diretor  desse  Município  no  empreendimento

denominado Projeto Minas-Rio, referente à lavra de minério de ferro no Município de

Conceição do Mato Dentro, bem como sobre o respeito aos limites de unidades de

conservação federais, estaduais e municipais na região. A Mesa da Assembleia opina

pela aprovação do requerimento.  Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento nº 1.407/2011, da Comissão de Minas e Energia, em que solicita seja

encaminhado à Cemig pedido de informações sobre a média mensal de cortes de
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energia realizados no Estado por falta de pagamento; sobre o perfil socioeconômico

predominante das famílias  que se encaixam nessa situação;  sobre  as  regiões  do

Estado onde o corte por falta de pagamento é mais frequente; e sobre o tempo médio

para que as famílias regularizem sua situação e tenham a energia religada. A Mesa

da Assembleia opina pela aprovação do requerimento.  Em votação, o requerimento.

As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  1.451/2011,  da  Comissão  de  Turismo,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Cultura e ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico,

Artístico e Arquitetônico - Iepha - pedido de informações sobre as ações atualmente

desenvolvidas pelo Poder Executivo para garantir a eficácia do disposto no inciso VI,

art. 6º, da Lei nº 11.726, de 1994. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

requerimento.  Em votação,  o requerimento.  As  Deputadas e  os Deputados  que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  1.454/2011,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Secretaria  de  Transportes  pedido  de informações  sobre o  estudo

técnico que estipulou as velocidades máximas e os nomes dos responsáveis pela

instalação dos radares e das placas de sinalização na Rodovia MG-424. A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  1.455/2011,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  DER-MG  pedido  de  informações  sobre  o  estudo  técnico  que

estipulou as velocidades máximas e os nomes dos responsáveis pela instalação dos

radares e das  placas de sinalização na Rodovia  MG-424.  A Mesa da Assembleia

opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento nº 1.465/2011, do Deputado Gilberto Abramo, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido de informações sobre os índices

de violência contra a mulher e de “bullying” escolar nos últimos cinco anos. A Mesa da
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Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do

Substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Está, portanto, aprovado o Requerimento nº 1.465/2011 na forma do Substitutivo nº 1.

Oficie-se.

Requerimento  nº  1.558/2011,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico, Artístico e Arquitetônico -

Iepha - pedido de informações sobre o conteúdo da Nota Técnica DCR nº 7/2011,

notadamente  quanto  à  base  legal  para  a  emissão  de  tal  parecer  e  os  critérios

utilizados.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

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

Requerimento nº 1.596/2011, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre as providências

tomadas para a aplicação da Lei Federal nº 11.645, de 10/3/2008, na rede pública de

ensino do Estado. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

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

Requerimento nº 1.600/2011, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita

seja encaminhado à Polícia Civil pedido de informações sobre inquéritos policiais que

investiguem  a  prática  de  infanticídio  entre  os  maxacalis  no  Estado.  A Mesa  da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento na forma do Substitutivo nº 1, que

apresenta.  Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o

aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,

aprovado o Requerimento nº 1.600/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  1.631/2011,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre a aplicação da

Lei nº 9.401, de 1986. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento nº 1.634/2011, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita

seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico  pedido  de

informações, com o cronograma físico, sobre as obras de construção de gasoduto

entre os Municípios de São Carlos, Uberaba e Uberlândia. A Mesa da Assembleia

opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  nº  1.682/2011,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de informações sobre a regulamentação

da Lei nº 18.874, de 2010, e a implementação da Política de Atenção Integral à Saúde

do Homem no Estado. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

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

Requerimento nº 1.683/2011, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita

seja encaminhado ao Sistema Estadual de Meio Ambiente e à Secretaria de Governo

pedido de informações sobre quais Municípios dispõem de órgãos exclusivos para

gestão ambiental  e  quais  contam com Conselhos  Municipais  de  Desenvolvimento

Ambiental  em  funcionamento.  A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do

requerimento  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em  votação,  o

Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como

se  encontram.  (-  Pausa.)  Aprovado.  Está,  portanto,  aprovado  o  Requerimento  nº

1.683/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento  nº  1.684/2011,  da  Comissão  de  Esporte,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Esportes  pedido  para  que  informe  se  há  projetos

esportivos  destinados  aos  centros  de  convivência  para  dependentes  químicos  ou

previsão  da  implementação  de  tais  projetos.  A Mesa  da  Assembleia  opina  pela

aprovação  do  requerimento  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em

votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 1.684/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 1.704/2011, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita
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seja encaminhado à Secretaria de Agricultura e ao Instituto Mineiro de Agropecuária -

IMA - pedido de informações sobre eventuais empecilhos à imediata aplicação da Lei

nº 19.583, de 2011. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

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

Requerimento nº 1.721/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja

encaminhado  à  Superintendência  Regional  de  Regularização  Ambiental  Central

Metropolitana pedido de providências para enviar relatório sobre o cumprimento das

condicionantes  e  obrigações  estabelecidas  no  termo  de  ajustamento  de  conduta

firmado entre essa Superintendência e a Ecosteel Indústria de Beneficiamento Ltda.

em 23/9/2011, especialmente no que tange à cláusula segunda desse documento. A

Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

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

Requerimento nº 1.814/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de informações sobre os valores

arrecadados a partir da instituição, pela Lei nº 14.938, de 2003, da Taxa de Incêndio e

sobre a aplicação desses valores, e pedido de providências com vistas a que, ao fim

de cada ano civil, a referida Comissão receba as informações ora solicitadas. A Mesa

da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento  com  a  Emenda  nº  1,  que

apresenta.  Em  votação,  o  requerimento,  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 o

Requerimento nº 1.814/2011 com a Emenda nº 1. Oficie-se.

Requerimento nº 1.816/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja

encaminhado  à  Copasa-MG  pedido  de  informações  sobre  o  cronograma  de

implantação  da  estação  de  tratamento  de  esgoto  e  de  toda  a  rede  coletora  no

Município de São Joaquim de Bicas. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

requerimento.  Em votação,  o requerimento.  As  Deputadas e  os Deputados  que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.
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Requerimento nº 1.817/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja

encaminhado  ao  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pedido  de  informações  sobre  quais

foram os equipamentos adquiridos, ao fim de cada ano civil, após a criação da Taxa

de Incêndio pela Lei  nº  14.938, de 2003, e sobre os valores de cada um desses

equipamentos.  A Mesa da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento  na

forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o Requerimento nº 1.817/2011 na forma

do Substitutivo nº1. Oficie-se.

Requerimento nº 1.819/2011, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja

encaminhado à Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de

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. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do requerimento.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

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

Requerimento  nº  1.855/2011,  da  Comissão  de  Educação,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Educação pedido de informações sobre quais medidas

foram tomadas com relação ao ofício enviado por  representantes dos Centros  de

Educação  Continuada  em  que  solicitam  um  quadro  de  pessoal  que  assegure

atendimento eficiente à comunidade. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

requerimento.  Em votação,  o requerimento.  As  Deputadas e  os Deputados  que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 1.858/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita

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

todos os casos de assédio moral e violação de direitos fundamentais neles relatados.

A  Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento  na  forma  do

Substitutivo nº 1, que apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
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Está, portanto, aprovado o Requerimento nº 1.858/2011 na forma do Substitutivo nº 1.

Oficie-se.

Requerimento nº 1.898/2011, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita

seja encaminhado à Chefia da Polícia Civil e ao Comando-Geral da PMMG pedido de

informações sobre o andamento das investigações quanto a mortes e dos servidores

da área de segurança pública que menciona e a ameaças contra os profissionais

dessa  área.  A Mesa  da  Assembleia  opina  pela  aprovação  do  requerimento.  Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

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

Requerimento nº  1.911/2011,  do Deputado Marques Abreu,  em que solicita  seja

encaminhado à Diretoria-Geral da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento

de  Água  e  de  Esgotamento  Sanitário  do  Estado  de  Minas  Gerais  pedido  de

informações sobre os projetos em execução da Copasa-MG para a recuperação e o

monitoramento  da  Lagoa  da  Pampulha,  o  montante  e  a  fonte  dos  investimentos

previstos e a fase atual das obras. A Mesa da Assembleia opina pela aprovação do

requerimento.  Em votação,  o requerimento.  As  Deputadas e  os Deputados  que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  nº  1.917/2011,  da  Comissão  de  Transporte,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  de  Fazenda pedido  de  informações  sobre  o  débito  do

Estado com a empresa Sinalização de Trânsito Industrial Ltda. - Sitran. A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 1.965/2011, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita

seja encaminhado à Secretaria de Governo pedido de providências para que realize e

envie a esta Casa um inventário das iniciativas descentralizadas dos Municípios na

área de prevenção de desastres e de defesa civil. A Mesa da Assembleia opina pela

aprovação  do  requerimento  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  Em

votação,  o  Substitutivo  nº  1.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado o

Requerimento nº 1.965/2011 na forma do Substitutivo nº 1. Oficie-se.
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Requerimento nº 1.966/2011, da Comissão de Assuntos Municipais, em que solicita

seja  encaminhado ao Conselho  Estadual  de  Desenvolvimento  Regional  e Política

Urbana pedido de informação sobre as perspectivas de retomada de trens urbanos na

Região  Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  conforme  proposta  apresentada  na  3ª

Conferência  Metropolitana  da  RMBH,  bem  como  sobre  o  planejamento  de

investimento nesses trens em áreas  de elevada concentração populacional,  como

Uberlândia e toda a região do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Pontal. A Mesa da

Assembleia opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento nº 1.967/2011, da Comissão de Política Agropecuária, em que solicita

seja encaminhado à Diretoria-Geral do Iter-MG pedido de informações sobre as terras

devolutas do Estado, com envio da relação de todas elas. A Mesa da Assembleia

opina pela aprovação do requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Questão de Ordem

O  Deputado  Gilberto  Abramo  -  Estamos  acompanhando  a  votação  de

requerimentos  de  2011,  e  fico  com  a  pulga  atrás  da  orelha.  É  um  pedido  de

informação sobre a cláusula de um contrato de determinada empresa, mas depois de

dois anos vai-se discutir essa cláusula, que talvez já tenha perdido o objeto? Estou

formulando verbalmente um requerimento solicitando explicação da Mesa a respeito

desses requerimentos. Gostaria de receber por escrito explicações por que, depois de

dois anos, estamos aprovando esses requerimentos e quais foram os motivos que

levaram  a  isso.  Se  for  necessário,  a  assessoria  da  Mesa  poderá  formalizar  o

requerimento que o assinarei. Obrigado.

O Sr.  Presidente -  É regimental o pedido do Deputado Gilberto Abramo. Vamos

fazer a solicitação relativa aos requerimentos e posteriormente o Deputado receberá

todas as informações.

O Deputado Gilberto Abramo - Espero não receber a informação daqui a dois anos.

O  Sr.  Presidente  -  É  lastimável,  como  companheiro  nesta  Casa,  que  uma
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informação  que  qualquer  órgão  público  poderia  dar  -  é  transparência  no  serviço

público - tenha tanta demora, uma informação que seria mais precisa e objetiva. O

Deputado tem  razão em relação ao requerimento,  aliás  que tenha resposta  mais

urgente.

2ª Fase

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  verifica,  de  plano,  que  não  há  quórum  para

votação, mas que o há para a continuação dos trabalhos, motivo pelo qual passa à 2ª

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

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência vai  suspender a reunião por três 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.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Ulysses Gomes em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei

Complementar nº  34/2013  seja apreciado em primeiro lugar.  Com a palavra, para

encaminhar a votação, o Deputado Gilberto Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, até entendo a importância do projeto

de lei complementar, mas quero ater-me ao Projeto de Lei nº 3.826, que autoriza o

Poder Executivo a conceder incentivos a pessoas físicas, e não a pessoas jurídicas,

nacionais e estrangeiras. Se não me falha a memória, o art. 12 desse projeto diz que

o  governo  elaborará  as  regras,  ou  seja,  estaremos  aprovando  um  projeto  que,

querendo ou não, mexe com dinheiro público, porque o incentivo certamente virá dos

cofres públicos, só que as regras serão estabelecidas pelo governo.

A minha pergunta, Deputado João Leite, é: por que esta Casa não pode participar

da elaboração dessas regras? Qual a dificuldade que há em o governo enviar para

esta Casa as regras, e nós, Deputados, discutirmos? Se se trata de dinheiro público,

matéria sobre a qual cabe a esta Casa fiscalizar e legislar, então seria também de

nossa  competência  participar  da  definição  das  regras  com  base  nas  quais  são
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concedidos incentivos às pessoas físicas nacionais ou estrangeiras. Para isso estou

apresentando uma emenda que transfere a esta Casa a responsabilidade de analisar

as regras.

Então  esse  foi  o  requerimento  que  apresentei.  Sou  favorável  à  aprovação  da

alteração da pauta.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  34/2013,  do

Governador  do  Estado,  que  incorpora  parcelas  da  Gratificação  Complementar  de

Produtividade - GCP - instituída pela Lei nº 18.017, de 8/1/2009, pelo valor da GCP

vigente no ano de 2012, e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela

constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que  apresenta.  A

Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira

opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta. Em

discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 34/2013

Suprima-se o art. 3º do Substitutivo nº 2.

Sala das Reuniões, 4 de abril de 2013.

Ulysses Gomes

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no  decorrer  da  discussão,  foi  apresentada  ao projeto  uma emenda  do  Deputado

Ulysses Gomes, que recebeu o nº 1, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento

Interno, encaminha a emenda com o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira,

para  parecer.  A Presidência  verifica,  de  plano,  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 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.525/2011, uma vez que permaneceu em ordem do

dia por seis reuniões.
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Encerramento

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

Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 9, 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

9/4/2013.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 14/3/2013

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados André Quintão e Duarte Bechir, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André Quintão , declara aberta

a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte Bechir,

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

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

destina a apreciar requerimentos da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência,  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  na  data  mencionada  entre

parênteses:  das Sras. Maria Coeli  Simões Pires, Secretária de Casa Civil  e Maria

Cláudia Peixoto de Almeida Paula, Chefe de Gabinete da Secretaria de Educação; e

do Sr. José Sarney, Presidente do Senado (9/3/13). 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  Maria  Tereza  Lara,  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública em reunião conjunta das Comissões de Participação Popular e de

Educação a fim de discutir a situação do Ensino de Jovens e Adultos - EJA- de Betim,

por solicitação dos professores desse programa, e seja encaminhada ao Presidente

desta Casa solicitação para que dispense as servidoras da ALMG para participarem

da Reunião Especial em homenagem às mulheres, a ser realizada no Plenário, dia 19

de  março,  às  14  horas;  do  Deputado  André  Quintão,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidência da FUNAI pedido de providências para implementação

da  Coordenação  Técnica  Local  -  CTL -  na  terra  indígena  Fazenda  Guarani,  no
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Município  de  Carmésia,  dotando-a  de recursos  humanos e  financeiros  suficientes

para  seu  efetivo  funcionamento,  e  seja  realizada  audiência  pública  em  reunião

conjunta das Comissões de Participação Popular e de Educação, a fim de debater

soluções para garantir o transporte intermunicipal para universitários; e do Deputado

Cabo  Júlio,  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  da  Comissão  de

Participação  Popular  para  discutir  o  aprimoramento  e  a  inclusão  de  ferramentas

virtuais,  como  petições  "online"  e  abaixo-assinados,  que  viabilizem  e  ampliem  a

participação  popular  e  que  possam  incrementar  o  debate  sobre  os  problemas  e

necessidades  da  sociedade.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

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

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

Sala das Comissões, 4 de abril de 2013.

André Quintão, Presidente - Fabiano Tolentino - Maria Tereza Lara.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 20/3/2013

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Bosco  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  aprovar  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  3.686/2013

(Deputado  Deiró  Marra);  3.689/2013  (Deputado  Duarte  Bechir);  e  3.691/2013

(Deputado Bosco), todos 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,  em  turno  único,  na  forma  do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, do
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Projeto de Lei nº 3.284/2012 (relator: Deputado Duarte Bechir); e pela aprovação, no

1º  turno,  na  forma do  Substitutivo  nº  2,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.920/2011  (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, é aprovado, em turno único, o

Projeto  de  Lei  nº  2.792/2012.  Submetidos  a  votação,  cada  um por  sua  vez,  são

aprovados os Requerimentos nºs 4.334, 4.367 e 4.373/2013. 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  da

Deputada Maria Tereza Lara em que solicita seja realizada audiência pública conjunta

com  a  Comissão  de  Participação  Popular  para  debater  a  situação  do  ensino  de

jovens  e  adultos  de  Betim,  por  solicitação  de  professores  envolvidos  com  essas

atividades; e dos Deputados André Quintão e Duarte Bechir  e da Deputada Maria

Tereza  Lara  em  que  solicitam  seja  realizada  audiência  pública  conjunta  com  a

Comissão de Participação Popular para debater soluções que garantam transporte

intermunicipal  para  universitários.  A  Presidência  determina  o  arquivamento,  nos

termos do art.  180,  IV,  do Regimento Interno,  do requerimento do Deputado Fred

Costa em que solicita seja realizada audiência pública para debater o fechamento do

curso de Medicina da Universidade Vale do Rio Verde, no câmpus de Belo Horizonte.

Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos da

Deputada Maria Tereza Lara em que solicita seja realizada audiência pública para a

apresentação do projeto Museu da Língua Brasileira de Sinais, bem como do Projeto

de Produtividade Acadêmica da Língua Brasileira de Sinais; e dos Deputados Duarte

Bechir  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  o  projeto

Cidades do Futuro, empreendido pela Cemig; Rogério Correia em que solicita seja

realizada audiência pública para debater a implantação do Programa de Educação

Profissional - PEP - no Estado; Paulo Guedes em que solicita seja realizada audiência

pública, no Município de Matias Cardoso, para debater a implantação dos cursos de

Antropologia e História na Universidade Estadual de Montes Claros; Arlen Santiago

em que solicita seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Saúde
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para debater a qualidade dos cursos de Medicina e o aumento do número de escolas

de Medicina no Estado; Duarte Bechir, Elismar Prado e Bosco em que solicitam seja

formulado voto de congratulações com o Deputado Federal Weliton Prado por sua

escolha  para  a  relatoria  do  Orçamento  Federal  referente  a  2014.  Cumprida  a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Duarte Bechir, Presidente - Bosco - Maria Tereza Lara - Elismar Prado.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 21/3/2013

Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Glaycon  Franco  e  Duarte  Bechir  (substituindo  a  Deputada  Ana  Maria

Resende, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado), membros

da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Duilio  de  Castro.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Liza Prado, declara aberta a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Glaycon Franco,

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

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

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

Comissão. A seguir, comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios da

Sra.  Kátia  Ferraz  Ferreira,  Presidente  do  Centro  de  Vida  Independente  de  Belo

Horizonte, informando a nova composição da mesa diretora do Conselho Estadual de

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Minas Gerais - Conped -; e do Sr.

Agostinho Patrus Filho,  Secretario  de Estado de Turismo,  publicado no “Diário  do

Legislativo”  de  14/3/2013.  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 turno único, do Projeto de Lei nº 3.531/2012 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; e, no 1º turno, do
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Projeto  de  Lei  nº  1.055/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1 (relatora: Deputada Liza 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 2.484/2011 e

3.458/2012, 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  os

requerimentos da  Deputada Liza  Prado (5)  em que solicita  seja  encaminhado ao

Conselho Estadual  de Saúde pedido de providências para a criação de comissão

intersetorial  de  saúde  da  pessoa  com  deficiência,  nos  moldes  das  comissões

intersetoriais do conselho nacional de saúde criadas pela Resolução nº 435, de 12 de

agosto  de  2010;  seja  encaminhado  ao  Conselho  Municipal  de  Saúde  de  Belo

Horizonte pedido de providências para a criação de comissão intersetorial de saúde

da pessoa com deficiência,  nos  moldes  das  comissões intersetoriais  do  conselho

nacional de saúde criadas pela Resolução nº 435, de 12 de agosto de 2010; seja

encaminhado  à  Delegacia  Especializada  de  Proteção  ao  Idoso  e  à  Pessoa  com

Deficiência pedido de providências para melhoria das condições de acessibilidade em

suas dependências; seja encaminhado ao Secretário  Municipal  de Saúde de Belo

Horizonte pedido de informações sobre a adequação das unidade básicas de saúde

quanto às normas de acessibilidade para as pessoas com deficiência; sejam ouvidas

as pessoas presentes na 2º Reunião Ordinária desta Comissão; e do Deputado Almir

Paraca em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para conhecer e

debater a situação dos alunos das escolas municipais de ensino especial de Belo

Horizonte,  bem  como  o  trabalho  da  comissão  intersetorial  criada  para  subsidiar

gestores  municipais  na  implementação  de  ações  direcionadas  aos  alunos  com

deficiência  ou  transtornos  mentais  atendidos  nas  escolas  municipais  de  Belo

Horizonte  e  nas  contratadas.  A Presidente  passa  a  palavra  às  Sras.  Marluce  de

Castro Kfuri Bicalho, membro do Projeto de Trabalho de Mercado Inclusivo; Fabiana

Cruzelina  da Silva,  membro da Associação Mineira de  Paraplégicos;  Kátia  Ferraz

Ferreira, Presidente do Centro de Vida Independente de Belo Horizonte e Presidente
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do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e ao Sr.

Mário  Elias  Jorge,  membro  da  União  dos  Paraplégicos  de  Vespasiano,  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, 4 de abril de 2013.

Liza Prado, Presidente - Glaycon Franco - Almir Paraca.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 27/3/2013

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Almir  Paraca,

Dalmo Ribeiro Silva e Pompilio Canavez, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes também as Deputadas Maria Tereza Lara e Liza Prado e os Deputados

Dinis Pinheiro, Hely Tarqüínio, André Quintão, Lafayette de Andrada e Paulo Guedes.

Havendo número regimental, o Presidente da Assembleia, Deputado Dinis Pinheiro,

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

reunião desta Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina à instalação

da Comissão e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe

os  trabalhos ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Marília  Carvalho  de Melo,

Diretora-Geral  do  Instituto  Mineiro  de  Gestão  das  Águas  -  Igam-,  representando

também o Sr. Adriano Magalhães Chaves, Secretário de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento  Sustentável;  Carla  Vasconcellos  Couto  Miranda,  Secretária

Municipal  de  Meio  Ambiente,  representando  o  Prefeito  Márcio  Lacerda;  Liliana

Adriana Nappi  Mateus,  Diretora  de  Gestão da Qualidade Ambiental  da  Fundação

Estadual do Meio Ambiente, representando a Sra.Zuleika Stela Chiacchio Torquetti,

Presidente  da  Fundação  Estadual  do  Meio  Ambiente  -  Feam;  Lilian  Domingues

Resende,  Gerente  de  Apoio  ao  Comitê  da  Bacia  Hidrográfica  do  Rio  Paraopeba,

representando a Sra. Renata Maria de Araújo, Presidente do Comitê; Tânia Maria

Duarte,  Vice-Presidente  da  Associação  Nacional  dos  Serviços  Municipais  de

Saneamento e Presidente das Empresas Municipais de Água e Esgoto; e os Srs. Vitor

Queiroz, Engenheiro, representando o Sr. Jobson Nogueira de Andrade, Presidente
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do  Crea-MG;  Elmo  Vaz  Bastos  de  Matos,  Presidente  da  Companhia  de

Desenvolvimento dos Vales do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba do Ministério da

Integração  Nacional;  Márcio  Tadeu  Pedrosa,  Secretário-Geral  da  Associação

Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental e representante do Comitê Federal do

Rio São Francisco, representando também o Sr. Ricardo Augusto Simões Campos;

Hideraldo Buch, Presidente do Comitê dos Afluentes Mineiros do Baixo Rio Grande e

Coordenador-Geral do Fórum Mineiro de Comitês de Bacias, que são convidados a

tomar assento à mesa. O Presidente da Assembleia, Deputado Dinis Pinheiro, tece

suas considerações iniciais. Em seguida, passa a palavra e a direção dos trabalhos

para o Deputado Almir Paraca, Presidente da Comissão Extraordinária das Águas,

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

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência agradece a presença de todos, convoca os membros da Comissão para

a próxima reunião extraordinária, a ser convocada, por meio de edital, determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2013.

Almir Paraca, Presidente - Tiago Ulisses - Pompilio Canavez.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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

Às 14h37min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Corrêa,

Inácio Franco, Leonardo Moreira, Rogério Correia e Sargento Rodrigues, membros da

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

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

Deputado 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 votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte

correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” em 21/3/2013: ofícios dos Srs.

Paulo Domingos de Alecrim, Secretário Executivo da Associação dos Vereadores dos

Vales  do  Mucuri,  Jequitinhonha  e  São  Mateus;  Campos  Machado,  Deputado  da

Assembleia  Legislativa  de  São  Paulo,  e  Jesus  Moreno,  Presidente  da  Câmara
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Municipal  de  Carandaí.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, no 1º turno, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projeto

de Lei  Complementar  nº  33/2012 e  Projetos  de  Lei  nºs  3.688/2013 e 3.507/2012

(Deputado  Gustavo  Corrêa),  Projetos  de  Lei  nºs  323  e  333/2011  (Deputado  Ivair

Nogueira),  1.692/2011 (Deputado Leonardo Moreira),  1.794/2011 (Deputado Inácio

Franco) e 3.393/2012 (Deputado Antônio Carlos Arantes). 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. A Presidência informa que fez retirar

da pauta desta reunião o Projeto de Lei Complementar nº 33/2012, por não cumprir

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 4.366, 4.392, 4.393 e 4.406/2013. 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  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para debater o cronograma de execução do programa Caminhos de

Minas; Sargento Rodrigues (2) em que solicita seja encaminhado ao Governador do

Estado  pedido  de  informações  sobre  os  termos  do  contrato  do  Estado  com  a

Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração - CBMM - para exploração de nióbio

em Araxá e sobre os motivos da não realização da licitação prevista na Lei Federal nº

8.666, de 1993, e demais normas pertinentes; e seja encaminhado à Promotoria da

Comarca de Araxá pedido de informações sobre a relação contratual de exclusividade

na exploração de nióbio pela CBMM, incluindo cópia de documentação referente a

eventuais  investigações  dessa  Promotoria  com  relação  ao  caso.  A  Presidência

recebe, para posterior apreciação, requerimentos dos Deputados Rogério Correia em

que solicita seja realizada audiência pública para debater os dados da Cemig sobre

investimentos realizados nos últimos anos, os quais servirão de base para a definição

do reajuste das tarifas; e Sargento Rodrigues em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de informações sobre a desproporcionalidade entre os

vencimentos  básicos  dos  servidores  do  Executivo,  da  carreira  de  Gestor
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Governamental,  com carga horária de 30 horas semanais e os dos servidores de

mesmo grau e nível com carga horária de 40 horas semanais. Cumprida a finalidade

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

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2013.

Sargento Rodrigues, Presidente - André Quintão - Ivair Nogueira - Tiago Ulisses -

Leonardo Moreira.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 3/4/2013

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro Lessa,

Adalclever Lopes, João Vítor Xavier, Lafayette de Andrada, Romel Anízio e Ulysses

Gomes,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da

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

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

matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica

o recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” de

21/3/2013:  ofícios  dos  Srs.  Martvs  das  Chagas,  Presidente  da  Fundação Cultural

Palmares  (substituto),  e  Rômulo  Martins  de  Freitas,  Superintendente  Regional  da

CEF. O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais

designou como relatores os Deputados citados a seguir: Projetos de Resolução nºs

3.856  a  3.859,  3.861  e  3.865/2013  (relator:  Romel  Anízio);  3.860  e  3.863/2013

(relator:  Jayro  Lessa)  e  3.862,  3.865,  3.887  e  3.889/2013  (relator:  Lafayette  de

Andrada); 3.888 e 3.890 a 3.892/2013 (relator: João Vítor Xavier), em turno único.

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

votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Projeto

de Lei Complementar nº 34/2013 é retirado de pauta por determinação do Presidente

da Comissão por  não cumprir  pressupostos regimentais  e os  Projetos  de Lei  nºs

3.692 e 3.693/2013 por haverem sido apreciados em reunião anterior. Após discussão
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e votação, são aprovados, cada um por sua vez, o parecer pela aprovação, no 2º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.514/2012  (relator:  Deputado  Ulysses  Gomes);  os

pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei  nºs 880/2011 (relator:

Deputado  Lafayette  de  Andrada);  1.915/2011  e  3.258/2012  (relator:  Deputado

Adalclever  Lopes);  3.359/2012  (relator  Adalclever  Lopes,  em  virtude  de

redistribuição); 3.411/2012 e 3.803/2013 (relator: Deputado Romel Anízio), todos na

forma dos  Substitutivos  nº  1,  da Comissão de Constituição e  Justiça;  3.652/2012

(relator: Deputado Romel Anízio); 3.812/2013 (relator: Deputado João Vítor Xavier);

3.817/2013  (relator:  Deputado  Adalclever  Lopes,  em  virtude  de  redistribuição)  e

3.819/2013 (relator: Deputado Ulysses Gomes, em virtude de redistribuição) com as

Emendas nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; 3.813 e 3.815/2013 (relator:

Deputado  Adalclever  Lopes,  em  virtude  de  redistribuição);  3.814/2013  (relator:

Deputado  Romel  Anízio);  3.816/2013  (relator:  Deputado  Zé  Maia)  e  3.818/2013

(relator: Deputado João Vítor Xavier); e pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.285/2012

(relator:  Deputado  Romel  Anízio).  Na  fase  de  discussão  do  parecer  do  relator,

Deputado Ulysses Gomes, que conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei

nº  3.625/2012  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Esporte,  Lazer  e

Juventude, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado João Vítor Xavier. O

Projeto de Lei nº 3.275/2012 é convertido em diligência à Seplag, atendendo-se a

requerimento do relator, Deputado Lafayette de Andrada, aprovado pela Comissão.

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

votação de proposições  que dispensam a apreciação do Plenário.  Os  Deputados

Adalclever Lopes e Ulisses Gomes se retiram da reunião. Os Projetos de Resolução

de  nºs  3.856  a  3.865/2013  deixam  de  ser  apreciados  por  por  falta  de  quórum

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária de

4/4/2013, às 14 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2013.

Lafayette de Andrada, Presidente - Cabo Júlio - Rômulo Viegas - Antonio Lerin.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do
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Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de congratulações com a comunidade de Candeias pelos 74 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.157/2012, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com a comunidade de Itamonte pelos 74 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.170/2012, do Deputado Fábio Cherem);

de congratulações com a comunidade de Soledade de Minas pelos  74 anos de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  4.171/2012,  do  Deputado  Fábio

Cherem);

de congratulações com a comunidade de Carmo da Cachoeira pelos 74 anos de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  4.172/2012,  do  Deputado  Fábio

Cherem);

de congratulações com a comunidade de Liberdade pelos 74 anos de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.173/2012, do Deputado Fábio Cherem);

de congratulações com a comunidade de São João da Mata pelos 50 anos desse

Município (Requerimento nº 4.204/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Paraisópolis  pelos  140  anos  desse

Município (Requerimento nº 4.210/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Conceição das Pedras pelos 50 anos

desse Município (Requerimento nº 4.219/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Cordislândia  pelos  50  anos  desse

Município (Requerimento nº 4.221/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Turvolândia  pelos  51  anos  desse

Município (Requerimento nº 4.222/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Senador José Bento pelos 50 anos desse

Município (Requerimento nº 4.223/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Piranguinho  pelos  50  anos  desse

Município (Requerimento nº 4.224/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Piranguçu pelos 50 anos desse Município

(Requerimento nº 4.225/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Itajubá pelos 194 anos desse Município

(Requerimento nº 4.226/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
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de  congratulações  com  a  comunidade  de  Ouro  Fino  pelos  264  anos  desse

Município (Requerimento nº 4.227/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a comunidade de Itapeva pelos 50 anos desse Município

(Requerimento nº 4.228/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com a  comunidade de Ingaí  pelos  50  anos  desse Município

(Requerimento nº 4.229/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com a  comunidade  de  Inconfidentes  pelo  transcurso  do  50º

aniversário  desse  Município  (Requerimento  nº  4.230/2013,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Albertina  pelo  transcurso  do  50º

aniversário  desse  Município  (Requerimento  nº  4.231/2013,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva);

de  congratulações  com a  comunidade  de  Marmelópolis  pelo  transcurso  do  50º

aniversário  desse  Município  (Requerimento  nº  4.232/2013,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Consolação  pelo  transcurso  do  50º

aniversário  desse  Município  (Requerimento  nº  4.233/2013,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Monte  Sião  pelo  transcurso  do  164º

aniversário  desse  Município  (Requerimento  nº  4.234/2013,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  São  Sebastião  da  Bela  Vista  pelo

transcurso  do  50º  aniversário  desse  Município  (Requerimento  nº  4.235/2013,  do

Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Caldas  pelo  transcurso  do  200º

aniversário  desse  Município  (Requerimento  nº  4.236/2013,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Botumirim  pelo  aniversário  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.272/2013, da Deputada Ana Maria

Resende);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Formoso  pelo  aniversário  de
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emancipação desse Município (Requerimento nº 4.275/2013, da Deputada Ana Maria

Resende);

de  congratulações  com a  comunidade  de  Camacho pelo  50º  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 4.276/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Itatiaiuçu  pelo  50º  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 4.277/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Itambé  do  Mato  Dentro  pelo  50º

aniversário  desse  Município  (Requerimento  nº  4.278/2013,  do  Deputado  Ivair

Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Igarapé  pelo  50º  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 4.279/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Florestal  pelo  50º  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 4.280/2013, do Deputado Inácio Franco);

de  congratulações  com a  comunidade de Leandro  Ferreira  pelo  50º  aniversário

desse Município (Requerimento nº 4.281/2013, do Deputado Inácio Franco);

de congratulações com a comunidade de Conceição do Pará pelo 50º aniversário

desse Município (Requerimento nº 4.282/2013, do Deputado Inácio Franco);

de congratulações com a comunidade de São José da Varginha pelo 50º aniversário

desse Município (Requerimento nº 4.283/2013, do Deputado Inácio Franco);

de  congratulações com a comunidade de Igaratinga pelo  50º  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 4.284/2013, do Deputado Inácio Franco);

de congratulações com a comunidade de Onça de Pitangui  pelo 50º aniversário

desse Município (Requerimento nº 4.285/2013, do Deputado Inácio Franco);

de  congratulações  com a comunidade de Carrancas  pelo 64º  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 4.286/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Senador  Amaral  pelo  21º  aniversário

desse Município (Requerimento nº 4.287/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Tapira  pelo  50º  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 4.294/2013, do Deputado Bosco);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Bonfinópolis  de  Minas  pelo  50º

aniversário  desse  Município  (Requerimento  nº  4.296/2013,  do  Deputado  Inácio
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Franco);

de congratulações com a comunidade de Ijaci  pelo aniversário de emancipação

desse Município (Requerimento nº 4.304/2013, do Deputado Fábio Cherem);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Santo  Hipólito  pelo  aniversário  de

emancipação  desse  Município  (Requerimento  nº  4.305/2013,  do  Deputado  Fábio

Cherem);

de congratulações com a comunidade de Claro dos Poções pelo aniversário de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.324/2013, da Deputada Ana Maria

Resende);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Itacambira  pelo  aniversário  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.325/2013, da Deputada Ana Maria

Resende);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Varzelândia  pelo  aniversário  de

emancipação desse Município (Requerimento nº 4.326/2013, da Deputada Ana Maria

Resende);

de congratulações com o Sr. Elson Violante pelo lançamento do livro "Resistindo

sempre" (Requerimento nº 4.327/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  a  Sra.  Ingrid  Faria  pelo  livro  "Mulheres  e  Militância"

(Requerimento nº 4.328/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

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 (Requerimento nº 4.330/2013, do Deputado Deiró Marra);

de congratulações com a comunidade de Ibituruna pelo aniversário desse Município

(Requerimento nº 4.331/2013, do Deputado Fábio Cherem;

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Buritizeiro  pelo  aniversário  desse

Município (Requerimento nº 4.332/2013, do Deputado Fábio Cherem);

de congratulações com a comunidade de Augusto de Lima pelo aniversário desse

Município (Requerimento nº 4.333/2013, do Deputado Fábio Cherem);

de aplauso à Escola Municipal Paulo Sinésio Belato,  localizada no Município de

Monsenhor  Paulo,  por  lhe  ter  sido  outorgado  o  Prêmio  Desafio  Verde,  como

vencedora da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de 2012 (Requerimento nº
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4.334/2013, do Deputado Fábio Cherem);

de congratulações com a Fiemg pelo lançamento do selo comemorativo de seus 80

anos (Requerimento nº 4.339/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Nova  Módica  pelos  51  anos  desse

Município (Requerimento nº 4.340/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Itambacuri  pelos  140  anos  desse

Município (Requerimento nº 4.341/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a comunidade de Juatuba pelos 21 anos desse Município

(Requerimento nº 4.342/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com os policiais militares do 34º Batalhão de Polícia Militar que

atuaram na operação que apreendeu mais de 100kg de drogas na Região Noroeste

da Capital  pelo  trabalho desenvolvido (Requerimento nº  4.343/2013,  do Deputado

Cabo Júlio);

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  (Requerimento  nº

4.344/2013, do Deputado Cabo Júlio);

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 (Requerimento nº 4.358/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com o Sr. Marco Mazzu, Presidente da Iveco e da Case New

Holland,  por  lhe  ter  sido  outorgado  o  título  de  Cidadão  Honorário  do  Estado

(Requerimento nº 4.359/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações com a Escola  Estadual  Antônio Nicoleti  pela  obtenção do 1º

lugar na classificação geral do ProAlfa (Requerimento nº 4.367/2013, do Deputado

Dalmo Ribeiro Silva);

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  (Requerimento  nº  4.368/2013,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro

Silva);
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de  congratulações  com  o  14º  Grupo  de  Artilharia  de  Campanha  do  Exército

Brasileiro - Grupo Fernão Dias - pelos 95 anos de sua fundação (Requerimento nº

4.369/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de  congratulações  com o  Sr.  Edison  Gualberto  de  Souza  por  sua  posse como

Presidente  da  ACE,  para  o  biênio  2013-2014  (Requerimento  nº  4.370/2013,  do

Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Sr. Adolpho Campos Coelho por sua posse como Vice-

Presidente  da  ACE,  para  o  biênio  2013-2014  (Requerimento  nº  4.371/2013,  do

Deputado Jayro Lessa).

TRANSCRIÇÃO

“Renegociação necessária*

Eduardo Azeredo

Deputado Federal  pelo PSDB,  ex-governador de Minas Gerais  e ex-senador  da

República

Volta-se a discutir a possibilidade de revisão das dívidas dos estados com a União.

Propõe-se um acerto de contas, ora mudando o índice de correção do passivo ora

reduzindo  o  percentual  de  comprometimento  da  receita  com  o  pagamento  das

parcelas.  Essas  alternativas  são viáveis  e  necessárias,  já  que  o  Brasil  vive  uma

realidade diferente da que enfrentava 15 anos atrás, quando essas mesmas dívidas

foram renegociadas.

Naquela época, esses acertos foram imprescindíveis para assegurar a estabilidade

econômica, assim como foram a Lei de Responsabilidade Fiscal e o próprio Plano

Real, que debelou a inflação. Sem a renegociação, não teria sido possível organizar

as finanças públicas do país, com risco de deterioração completa das finanças dos

estados. É claro, assinar os acordos com o governo federal foi um desafio, mas valeu

a  pena,  pois  cada  governador  pôde  dar  fim  à  ciranda  que  aumentava  a  dívida

estadual, com pagamento de juros de mercado.

Tomemos como exemplo Minas, cuja renegociação ocorreu em 1997, durante meu

governo. É verdade que a dívida de então correspondia a algo próximo dos R$15

bilhões. Também é verdade que o estado já pagou à União R$17,7 bilhões e que, em
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função da correção pelo IGP-DI, a mesma dívida se encontra hoje próxima a R$54

bilhões. Por outro lado, é imperativo dizer que, sem a renegociação, o estado teria

pago, segundo projeções, R$35 bilhões - o dobro do que pagou. E ainda deveria pelo

menos R$120 bilhões - mais que o dobro do que deve atualmente.

Até 1997,  Minas  Gerais  devia  a dezenas  de bancos oficiais  e  particulares,  que

cobravam juros de mercado mais altos que a taxa Selic. Além disso, os prazos para o

pagamento  das  parcelas  eram  variados,  o  que  dificultava  o  planejamento

orçamentário. Antes do acordo com a União, os tesouros estaduais pagavam até 30%

de juros ao ano aos bancos. Depois do refinanciamento, na maioria dos casos com

amortização inicial de 20% do valor da dívida, os juros passaram a ser de 6% ao ano

mais IGP-DI do período. No caso de Minas Gerais, a amortização inicial foi de 10%,

com  correção  equivalente  a  7,5% de  juros  mais  IGP-DI  -  Índice  que,  na  época,

figurava como o menos oneroso.

Para  conseguir  quitar  uma  parcela  inicial  de  20%  do  valor  da  dívida,  seria

necessário que o estado privatizasse uma de suas duas empresas mais importantes -

a CEMIG ou a COPASA. Fui pessoalmente contrário a essa alternativa, e uma regra

especial foi criada para Minas, seguida por outros estados, como o Rio de Janeiro.

Com juros  mais  baixos  e  com um único prazo para  pagamento das  parcelas,  foi

possível que Minas iniciasse a organização de suas finanças, tornando-se como os

demais estados, um dos fiadores do Real e da estabilidade econômica.

Além disso, o acordo assinado em 1997 permitiu que o governo estadual obtivesse

novos empréstimos internacionais até mesmo sem contrapartida. Esses empréstimos

foram  essenciais  para  que  o  estado  empreendesse  os  avanços  no  programa de

asfaltamento Pró-Acesso, durante o governo de Aécio Neves. O próprio choque de

gestão teria sido mais difícil sem a renegociação da dívida e o início da reforma e

organização fiscal implantados a partir de 1996.

Agora é possível e necessário que a União reveja as taxas de juros que utilizou

nessa negociação com os estados.  Também é possível  que o Índice de correção

deixe de ser o IGP-DI, que se tornou o mais alto dos indicadores, e passe a ser o

IPCA, que já vincula as receitas  dos estados ou outro Índice  mais  baixo como o

utilizado pelo BNDES para financiamentos ao setor privado. É possível ainda reduzir
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o  percentual  de  comprometimento  da  receita  mensal  com  as  parcelas  da  dívida.

Entretanto,  é preciso lembrar  que essa revisão,  sob quaisquer  alternativas,  só se

torna possível hoje porque o Brasil tem um novo cenário de estabilidade econômica e

desenvolvimento. Esta realidade, por sua vez, só existe porque tivemos - governo

federal e governadores - a coragem de dar início a medidas saneadoras em busca do

equilíbrio  fiscal.  Entre  elas,  o  próprio  refinanciamento  das  dívidas  dos  estados

assegurado pela União.

* - Transcrito de acordo com o texto original, a requerimento do Deputado Sebastião

Costa.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 9 DE ABRIL DE 2013

ATA

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 27/3/2013

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes e Fabiano Tolentino, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,

também, os Deputados Alencar da Silveira Jr. e Rogério Correia. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara aberta a reunião

e, nos termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

informa que a reunião se destina a debater a regulamentação da Lei nº 20.549, de

2012,  que  dispõe  sobre  os  queijos  artesanais  do  Estado.  O  Presidente  acusa  o

recebimento das seguintes proposições, em turno único, para as quais designou os

relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  3.779/2013  (Deputado  Fabiano

Tolentino)  e  3.823/2013  (Deputado  Inácio  Franco).  A  Presidência  interrompe  os

trabalhos  ordinários  da  reunião  para  ouvir  os  Srs.  Edmar  Guariento  Gadelha,

Subsecretário de Agricultura Familiar; Thales Almeida Fernandes, Diretor Técnico do

IMA, representando o Sr. Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral desse órgão; Wallisson

Fonseca  Lara,  analista  de  agronegócios,  representando  o  Sr.  Roberto  Simões,

Presidente da Faemg; João Carlos Leite, Presidente da Associação dos Produtores

do  Queijo  Canastra;  Jorge  Brandão  Simões,  Presidente  da  Associação  dos

Produtores  Artesanais  de  Queijo  Serro;  Aluísio  Eustáquio  de  Freitas  Marques,

consultor da ONG SertãoBras; Elio Luiz dos Reis, Vereador da Câmara Municipal de

Serra do Salitre; Marco Túlio Borgatti, Gerente Técnico da Ocemg, e Álbany Árcega,

Coordenador  Técnico  Estadual  do  Programa  Queijo  Minas  Artesanal,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes,

na qualidade de um dos autores do requerimento que suscitou a reunião, tece suas

considerações iniciais. Em seguida, passa a palavra ao Deputado Fabiano Tolentino,

também autor do requerimento. Logo após, passa a palavra aos convidados, para



641
____________________________________________________________________________

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

conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos

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

compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário. A Presidência deixa de apreciar os Projetos de Lei nºs 3.550

e  3.662/2012  e  o  Requerimento  nº  4.397/2013  por  falta  de  quórum  regimental.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de abril de 2013.

Antônio Carlos Arantes, Presidente - Fabiano Tolentino - Romel Anízio.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2013

ATAS

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

(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 -;

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; e Arlen Santiago, em que solicita seja realizada audiência

pública dessa Comissão, em conjunto com a Comissão de Saúde, para debater a
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qualidade dos cursos de Medicina e o aumento do número das escolas de Medicina

no  Estado.  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

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

Sala das Comissões, 20 de março de 2013.

Duarte Bechir, Presidente - Elismar Prado - Bosco.

*  -  Republicado em virtude de incorreção verificada na edição de 22/3/2013, na

pág.15.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DA  SRA. MARÍLIA CARVALHO DE

MELO PARA O CARGO DE DIRETORA-GERAL DO IGAM, EM 3/4/2013

Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Humberto

Carneiro, Marques Abreu e Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Zé Maia,

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

número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Luiz Humberto Carneiro, declara

aberta a reunião e esclarece 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 distribuição das cédulas  de  votação,

devidamente  rubricadas,  e  convida  o  Deputado  Lafayette  de  Andrada  para  atuar

como escrutinador. Realizada a contagem dos votos, são eleitos para Presidente o

Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro  e  para  Vice-Presidente  o  Deputado  Marques

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

que,  após  empossar  o  Presidente,  retorna  a  ele  a  presidência  dos  trabalhos.  O

Presidente  designa  como  relator  da  matéria  o  Deputado  Zé  Maia.  Cumprida  a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, conforme

edital  de  convocação a  ser  publicado,  determina a  lavratura  da ata  e encerra  os

trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Zé Maia - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E

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

3/4/2013

Às 14h21min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,
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Leonídio  Bouças,  André  Quintão,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Duilio  de  Castro  e  Célio

Moreira (substituindo o Deputado Luiz Henrique, por indicação da Liderança do BTR),

membros da supracitada Comissão. Estão presentes também os Deputados Rogério

Correia  e  Duarte  Bechir.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Sebastião  Costa,  declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do

Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

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

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

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,  dos Projetos  de  Lei  nºs  3.694/2013 (relator:  Deputado Leonídio Bouças);  e

3.843/2013 (relator: Deputado Sebastião Costa), ambos na forma do Substitutivo nº 1.

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, 9 de abril de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Luiz  Henrique  -  Duílio  de

Castro.

ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/4/2013

Às  9h15min,  comparece  no  Plenário  Juscelino  Kubitschek  o  Deputado  Durval

Ângelo,  membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

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

reunião  se  destina  a  debater  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  Federal  nº

37/2011. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra.

Nivia Mônica da Silva,  Promotora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio

Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos Humanos e Apoio

Comunitário; e os Srs. Carlos André Mariani Bittencourt, Procurador-Geral de Justiça
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do Estado de Minas Gerais;  Adaílton Ramos do Nascimento, Procurador-Chefe da

Procuradoria da República no Estado; Nedens Ulisses Freire Vieira, Procurador de

Justiça e Presidente da Associação Mineira do Ministério Público; William dos Santos,

Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, representando o Sr. Luis

Cláudio da Silva Chaves, Presidente da OAB-MG; Christian Ribeiro Guimarâes, Vice-

Presidente  do  Sindicato  dos  Policiais  Federais  no  Estado  de  Minas  Gerais,

representando  o  Sr.  Rodrigo  dos  Santos  Marques  Porto,  Presidente;  Edson  de

Resende Castro, Coordenador Eleitoral do MP-MG; Gabriel Guimarães de Andrade,

Deputado Federal, 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. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

Sala das Comissões, 8 de abril de 2013.

Durval Ângelo, Presidente - Rogério Correia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.172/2012

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 entidade Sete Estrelas Kairós, com sede no Município

de Três Marias.

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 3.172/2012 pretende declarar de utilidade pública a entidade

Sete  Estrelas  Kairós,  com sede no Município  de Três  Marias,  pessoa jurídica  de
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direito  privado,  sem fins  lucrativos,  de caráter  beneficente,  que tem como escopo

congregar pessoas interessadas em colaborar e contribuir para a recuperação e a

reinserção social de crianças.

Com esse propósito, a instituição ampara meninos e meninas na faixa etária de 5 a

12 anos, órfãos ou carentes; mantém regime de internato e semi-internato, com prazo

máximo de dois anos de permanência, conforme previsto no Estatuto da Criança e do

Adolescente, ampliando esse prazo em caso de comprovada necessidade.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela referida entidade com

crianças em situação de vulnerabilidade de Três Marias, consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.172/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Neilando Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.578/2012

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  de  Entre  Rios  de

Minas - Aberm -, com sede no Município de Entre Rios 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 3.578/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Beneficente de Entre Rios de Minas - Aberm -, com sede no Município de Entre Rios

de  Minas,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como

escopo a prestação de assistência social.

Com esse propósito, a instituição combate a fome e a pobreza; luta por moradia
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digna para seus assistidos; desenvolve atividades culturais, esportivas, recreativas e

de lazer; zela pela proteção, pelo amparo e pelo atendimento a crianças e idosos

carentes; trabalha com a recuperação de dependentes químicos; implementa cursos

de alfabetização e profissionalização, para integrar jovens e adultos no mercado de

trabalho; realiza oficina de artesanato; proporciona assistência médica, odontológica

e psicológica; orienta sobre a preservação do meio ambiente; divulga campanhas de

combate a drogas e de prevenção a doenças transmissíveis ou infectocontagiosas.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  Aberm  junto  à

população carente de Entre Rios 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° 3.578/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Neilando Pimenta, relator.

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 73/2013

Comissão Especial para Indicação do Nome de Marília Carvalho de Melo para o

cargo de Diretora-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  382/2013,  publicada  em  7/3/2013  no  “Diário  do

Legislativo”, o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do

art. 62, XXIII, “e”, da Constituição do Estado, a indicação da Sra. Marília Carvalho de

Melo para o cargo de Diretora-Geral do Instituto Mineiro de Gestão das Águas - Igam.

Constituída esta Comissão Especial, nos termos da alínea “c” do inciso I do art. 111,

combinado com os incisos I e II do § 1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-

se à arguição pública da indicada.

A Sra. Marília Carvalho de Melo demonstrou amplo conhecimento para exercer a

função indicada, respondendo com clareza e objetividade às questões que lhe foram

formuladas pelos Deputados.

Além disso, pelo “curriculum vitae” apresentado pela candidata, verificamos que ela

possui  formação  profissional  adequada  às  funções  que  irá  exercer,  com  ampla



650
____________________________________________________________________________

experiência  na  área  de  gestão  dos  recursos  hídricos,  tendo  sida  aprovada  em

concurso para cargo de carreira do Igam em 2006. A candidata possui experiência em

cargos  de  direção,  constando  do  seu  currículo  a  atuação  como  Diretora  de

Monitoramento e Fiscalização Ambiental do Igam e como Subsecretária de Controle e

Fiscalização  Ambiental  Integrada  da  Secretaria  de  Estado  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável - Semad.

Conclusão

É, pois, evidente sua capacidade gerencial, o que nos leva a considerar acertada a

indicação de seu nome para Diretora-Geral da Autarquia Instituto Mineiro de Gestão

das Águas - Igam.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Zé Maia, relator - Sávio Souza Cruz.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.747/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Instituto Geraldo Farroupilha, com sede no Município

de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.747/2013 pretende declarar de utilidade pública o Instituto

Geraldo Farroupilha, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a

prestação de assistência social.

Com esse propósito, a entidade zela pela proteção da criança e do adolescente, por

meio  de  orientação  sociofamiliar,  apoio  educativo  e  práticas  de  atenção  integral;

realiza atividades lúdicas,  esportivas e recreativas; incentiva a prática de esportes

amadores; organiza eventos, como cursos e seminários, para divulgar o turismo e a
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cultura brasileira; defende a preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural;

oferece  cursos  de  alfabetização,  ensino  suplementar  e  livres;  fomenta  o  ensino

técnico e profissionalizante para a capacitação e a qualificação de seus assistidos;

desenvolve  programas  de  inclusão  digital  e  modelos  alternativos  de  geração  de

renda.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  promovido  pelo  Instituto  Geraldo

Farroupilha  para  o  exercício  da  plena  cidadania  dos  menos  favorecidos,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.747/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Neilando Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.749/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antonio Lerin, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora das Graças da

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Itapagipe.

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 3.749/2013 pretende declarar de utilidade pública o Conselho

Particular Nossa Senhora das Graças da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Itapagipe, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que

tem como escopo coordenar  atividades beneficentes,  culturais,  promocionais e de

assistência social.

Constituído  por  conferências  vicentinas,  obras  unidas  e  especiais,  o  Conselho

congrega, ainda, em sua área de atuação, as unidades vicentinas desprovidas de
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personalidade jurídica, por meio das quais realiza atividades beneficentes, caritativas,

culturais, promocionais e de assistência social.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  exercido  pelo  referido  Conselho  na

coordenação das ações desenvolvidas pela Sociedade de São Vicente de Paulo em

prol  dos  menos  favorecidos  no  Município  de  Itapagipe,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.749/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Neilando Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.750/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado Antonio Lerin, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação dos Oleiros de Conceição das Alagoas -

Aoca -, com sede no Município de Conceição das Alagoas.

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 3.750/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Oleiros de Conceição das Alagoas - Aoca -, com sede no Município de Conceição

das Alagoas. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de

caráter beneficente,  que tem como escopo a defesa dos direitos e interesses dos

produtores que utilizam o barro ou a argila como matéria-prima.

A  instituição  trabalha  pela  melhoria  do  processo  produtivo  e  comercial  dos

associados e de sua comunidade; fomenta a cooperação e a solidariedade entre eles;

promove  aperfeiçoamento  de  mão  de  obra  por  meio  de  cursos  e  práticas

profissionalizantes; incentiva a divulgação e a comercialização dos produtos de seus
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associados e orienta sobre previdência, saúde e lazer.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Associação em favor

da  comunidade  de  oleiros  de  Conceição  das  Alagoas,  consideramos  meritória  a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.750/2013 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Neilando Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.777/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado João Vítor  Xavier,  o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Projeto Social Inovar, com sede no Município

de Sete Lagoas.

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  3.777/2013 pretende declarar  de utilidade pública o Projeto

Social Inovar, com sede no Município de Sete Lagoas. Trata-se de pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a

prestação de assistência social.

A instituição combate  a  fome e  a  pobreza;  luta  por  moradia  digna;  desenvolve

atividades culturais,  esportivas, recreativas e de lazer;  protege e ampara crianças,

adolescentes e idosos; oferece cursos de alfabetização e profissionalizantes para a

integração de jovens e adultos no mercado de trabalho; realiza oficinas de artesanato;

providencia  assistência  médica,  odontológica  e  psicológica;  orienta  sobre  a

preservação  do  meio  ambiente;  zela  pela  proteção  da  saúde  de  famílias

vulnerabilizadas;  promove  campanhas  de prevenção  de  doenças  transmissíveis  e
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infectocontagiosas; e incentiva a habilitação, a reabilitação e a integração de pessoas

com deficiência à vida comunitária.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  social  desenvolvido  pela  entidade  junto  à

população  carente  de  Sete  Lagoas,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe

outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.777/2013 em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Neilando Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.801/2013

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Educativa e Cultural Nossa Senhora

do Rosário, com sede no Município de Betim.

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 3.801/2013 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Educativa e Cultural Nossa Senhora do Rosário, com sede no Município de Betim,

pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a

execução de serviços de radiodifusão voltados, exclusivamente,  para as  áreas de

educação e cultura.

Com  esse  propósito,  a  instituição  promove  atividades  educativas,  culturais,

esportivas e de recreação; presta assistência social; imprime revistas, livros, jornais e

similares; colabora para a preservação do patrimônio histórico, artístico, paisagístico,

ecológico e folclórico; fomenta a implantação de creches e cursos de todos os graus

de ensino; presta serviços de utilidade pública e de auxílio à comunidade em estado
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de emergência ou de calamidade pública, em parceria com a defesa civil.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido em Betim pela Fundação

Educativa e Cultural Nossa Senhora do Rosário, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.801/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Anselmo José Domingos, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.838/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Dinis  Pinheiro,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  dá  nova

redação ao art. 1º 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 matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/3/2013  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  3.838/2013  tem  por  finalidade  alterar  a  Lei  nº  13.827,  de

3/3/2001,  que  declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Pais  e  Amigos  dos

Excepcionais - Apae - de Contagem, com sede nesse Município, com o objetivo de

adequar  a  denominação  da  entidade  à  alteração  de  seu  estatuto,  datada  de

15/8/2012, que mudou seu nome para Centro de Atendimento e Inclusão Social -

Cais.

É  importante  ressaltar  que  a  alteração  estatutária  não  incidiu  sobre  as

características e finalidades essenciais da entidade, mantidos os requisitos exigidos
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pela Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública. Com

efeito, o novo estatuto constitutivo da instituição determina, nos arts. 15, parágrafo

único,  21  e  50,  que  as  atividades  de  seus  Diretores,  Conselheiros,  associados,

instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas; e, no art. 54, que,

na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Note-se, pois, que a proposição em análise visa sanar o conflito existente entre a

atual razão social e a anterior, considerada pela Lei nº 13.827, de 2001.

Nesse sentido, orienta-se pela Lei Complementar nº 78, de 2004, que dispõe sobre

a elaboração, a alteração e a consolidação das leis no Estado. Essa norma, em seu

art. 13, determina que uma lei deve ser modificada por meio de outra lei, que lhe dê

nova redação, acrescente ou revogue dispositivo.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei no 3.838/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Luiz

Henrique - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.875/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 388/2013, o Governador do Estado enviou a esta

Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo dar denominação ao Centro

Estadual  de  Educação  Continuada de  ensino  fundamental  e  médio  localizado  no

Município de Rio Piracicaba.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/3/2013 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.
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Fundamentação

O Projeto  de Lei  nº  3.875/2013 tem por  escopo  dar  a  denominação de Centro

Estadual de Educação Continuada Martinha de Oliveira Araújo ao Centro Estadual de

Educação Continuada de ensino fundamental e médio situado na Av. Dom Joaquim

Silvério, 174, Bairro Praia, no Município de Rio Piracicaba.

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

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 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° 3.875/2013 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Luiz Henrique - Duilio de

Castro - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.880/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Luiz  Humberto  Carneiro,  o  projeto  de  lei  em  tela  visa

declarar de utilidade pública a Fundação Conviver para Ser, com sede no Município

de Uberlândia.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  21/3/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Educação, Ciência e Tecnologia.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.880/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Fundação Conviver para Ser, com sede no Município de Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano,  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art. 24, § 2º, que

seus  dirigentes  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 entidade congênere.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.880/2013 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo

Perrella - Duilio de Castro.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.881/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do  Deputado Anselmo José Domingos,  o projeto de lei  em tela  visa

declarar de utilidade pública a Associação Clube das Mães de Santa Bárbara, com

sede no Município de Mateus Leme.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  21/3/2013 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 3.881/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Clube das Mães de Santa Bárbara, com sede no Município de Mateus

Leme.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano,  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  30,  que as

atividades  de  seus  diretores,  conselheiros  e  associados  não  serão  remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagem;  e,  no  art.  34,  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.
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Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova  redação  ao  art.  1º  do  projeto,  para  adequar  o  nome  da  entidade  ao

consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.881/2013 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Fica declarado de utilidade pública o Clube de Mães Santa Bárbara -

CMSB -, com sede no Município de Mateus Leme.”.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Duilio  de  Castro,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Gustavo Perrella - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.886/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Beneficente Norte de Minas - ABNM.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  21/3/2013 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 3.886/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Beneficente Norte de Minas - ABNM.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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um  ano,  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  29,  que as

atividades de seus Diretores, Conselheiros e sócios não serão remuneradas, sendo-

lhes vedado o recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem;

e, no art. 35, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica.

Por fim, apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1, que dá

nova redação ao art. 1º do projeto, com o objetivo de acrescentar o Município de

Águas Formosas como sede da entidade, conforme dispõe o art. 1º de seu estatuto.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.886/2013 com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Norte de

Minas - ABNM -, com sede no Município de Águas Formosas.”.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Gustavo Perrella.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.898/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação Educativa, Cultural e de Assistência Social Gegê do

Doce, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  22/3/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

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 3.898/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Educativa, Cultural e de Assistência Social Gegê do Doce, com sede no

Município de Ipatinga.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  34,  que as

atividades de seus dirigentes não serão remuneradas; e, no art. 35, que, na hipótese

de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,

legalmente constituída, qualificada como organização da sociedade civil de interesse

público,  sem  fins  lucrativos  e  que  tenha  objetivos  sociais  semelhantes  aos  da

entidade dissolvida.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.898/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Gustavo

Perrella - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.111/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o Projeto de Lei nº 3.111/2012 dispõe sobre o

estabelecimento de perímetro de segurança escolar no Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  26/4/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.
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Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”,  do Regimento Interno,  manifestar-se preliminarmente quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.111/2012 pretende estabelecer perímetro de segurança de

100m, contado a partir da saída das escolas públicas e particulares localizadas no

Estado, com o fito de resguardar a incolumidade de alunos, professores, funcionários

e demais pedestres que transitem pelo local e atribui ao Poder Executivo estadual o

dever  de garantir  a segurança nesse perímetro.  Além disso,  a proposição veda o

trânsito  de  veículos  de  som  e  de  veículos  com  o  som  ligado  no  perímetro  de

segurança, bem como a produção de ruídos em nível superior ao permitido por lei

nesses locais.

Em  caso  de  descumprimento  desses  deveres,  a  proposta  comina  penas  de

advertência e multa aos infratores, cujos valores e forma de aplicação deverão ser

fixados por regulamentação estadual.

O projeto de lei, ao criar o denominado perímetro de segurança a partir da entrada

das escolas sediadas no Estado, busca discriminar tais áreas qualificando-as como

merecedoras de maior proteção por parte dos órgãos executivos encarregados da

manutenção da segurança pública. Para tanto, o projeto cria, no parágrafo único do

seu  art.  1º,  a  obrigação  de  que  os  referidos  órgãos  adotem  providências

administrativas que garantam o incremento da segurança em tais locais, ainda que

não as indique expressamente.

O  tema  tratado  no  projeto,  qual  seja,  a  segurança  pública,  é  abrangido  pela

competência legislativa residual outorgada aos Estados federados pelo art. 25, §1º,

da Carta da República. Ademais, não se vislumbra vício de iniciativa na deflagração

do processo legislativo.

Por outro lado, a necessidade de adoção de medidas legislativas e administrativas

que visem ao incremento da segurança no entorno das escolas localizadas no Estado

já foi objeto de amplas discussões e debates no seio desta Casa Legislativa durante o

fórum técnico “Segurança nas escolas - por uma cultura de paz”, realizado em maio

de 2011, que culminou com a consolidação de um documento final do qual constam
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30 propostas. Entre elas está a “implementação de dinâmica operacional referente ao

policiamento  ostensivo  nas  imediações  das  escolas,  de  forma  a  propiciar  maior

segurança”.  Assim,  o  projeto  alinha-se  com  essa  proposta  e  busca  lhe  dar

implementação.

Além do mais, é de se ressaltar que a preocupação com a melhoria da segurança

pública no entorno das escolas difunde-se entre outros Estados da Região Sudeste:

em São Paulo, a Capital regulamentou a matéria por meio de lei municipal que cria a

área de segurança no entorno das escolas localizadas no Município. Por seu turno, o

Estado do Rio de Janeiro vem firmando convênios entre a Secretaria de Segurança

Pública e a Secretaria de Educação para reforçar a segurança nas áreas escolares,

inclusive com a presença dos policiais no interior das escolas em caso de solicitação

da direção da unidade escolar.

Portanto, estão presentes a necessidade e a utilidade do projeto.

Entretanto, julgamos necessário o seu aperfeiçoamento, com a supressão dos arts.

2º  e  3º.  Isso  porque,  ao  vedar  o  trânsito  de  veículos  de  som  ou  que  ostentem

aparelho  de  som  automotivo  ligado  em  volume  que  possa  perturbar  o  sossego

público, a proposição avança sobre seara legislativa que não é da competência do

Estado,  mas,  sim,  da  União  Federal:  com  efeito,  a  vedação  de  tráfego  de

determinados veículos pelas vias públicas onde se localizem escolas diz respeito à

legislação de trânsito, cuja competência legislativa é atribuída privativamente à União

pela Constituição Federal (art. 22, XI). Logo, falece competência ao Estado de Minas

Gerais para versar sobre o tema.

Além  do  mais,  a  União  Federal  editou  lei  que  trata  da  condução  de  veículos

automotores e tipificou como infrações administrativas tanto a condução de veículo

automotor com som que não seja autorizado pelo Contran quanto o uso indevido em

automóveis  de  aparelhos  que produzam sons  e  ruídos  que perturbem o sossego

público em desacordo com as normas do Contran: os arts. 228 e 229 da Lei Federal

nº 9.503, de 1998 - Código de Trânsito Brasileiro -, vedam tais condutas de modo

mais  amplo  que  o  projeto  de  lei  em  análise.  Logo,  percebe-se  a  ausência  de

necessidade de edição de norma estadual sobre o tema.

Finalmente,  a  vedação  de  produção  de  ruídos  por  outros  meios  em  nível  que
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perturbe o sossego público nos arredores das escolas é matéria que deve ser objeto

de  leis  locais,  pois  diz  respeito  diretamente  às  posturas  municipais,  por  força  do

disposto no art. 30, I, da Carta da República e do princípio federativo. Com efeito, a

proposição busca vedar a produção de ruídos próximo a escolas em nível superior ao

permitido em lei. Essa lei - que estabelece o nível permitido de produção de ruídos -

deve ser municipal, pois trata de tema de interesse local, não nos parecendo razoável

nem eficaz que lei estadual venha versar sobre esse tema.

Assim,  se  a  produção  de ruídos  é  infração  administrativa  a  ser  fixada  pela  lei

municipal, as sanções a ela também devem ser previstas na mesma lei municipal.

Logo, a produção de ruídos em nível superior  ao permitido em lei deverá atrair  a

sanção prevista nas leis municipais. E a eventual incidência de lei estadual sobre a

mesma conduta acarretaria “bis in idem” na aplicação das sanções.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do

Projeto de Lei nº 3.111/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Suprimam-se o arts. 2º e 3º.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.124/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, a proposição em epígrafe autoriza o Poder

Executivo a doar o imóvel que especifica ao Município de Jesuânia.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/5/2012,  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.

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.
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Na reunião de 22/5/2012, esta 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 há óbice à transferência de domínio

pretendida.

De posse da resposta, passamos à análise da proposição.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.124/2012 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município  de  Jesuânia  o  imóvel  constituído  pela  área  de  714m²,  situado  nesse

Município, e registrado sob o nº 11.038, a fls. 251v/252 do Livro 3-M, no Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Lambari.

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 determina que o  bem será

utilizado  pela  administração  pública  municipal  em  projetos  de  atendimento  à

comunidade.

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 722/2012, se posicionou favoravelmente à transferência do

imóvel, uma vez que a Polícia Civil, órgão a que o bem está vinculado, não necessita

do  imóvel  para  o  atendimento  de  suas  demandas.  Sugeriu,  contudo,  que  seja

explicitado, no texto do projeto, a destinação pública que será dada ao bem, de forma

específica.

Consultado o autor da matéria, Deputado Duarte Bechir, esclarecemos que o imóvel

será  utilizado,  pelo  Município  de  Jesuânia,  para  a  construção  de  uma  creche
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municipal,  razão pela  qual  apresentamos a  Emenda nº  1,  redigida  ao  final  deste

parecer, que inclui essa finalidade específica no texto da proposição.

Diante  dessas  considerações,  não  há  óbice  à  alienação  do  referido  imóvel  ao

Município de Jesuânia.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.124/2012 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

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

creche municipal.”.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.270/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei nº 3.270/2012 dispõe

sobre a comunicação prévia de operação que envolva o emprego de explosivos e

seus acessórios.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/6/2012,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Segurança  Pública  e  de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou. Posteriormente, a Comissão de Segurança Pública, ao analisar o

mérito da matéria, opinou pela sua aprovação, acolhendo o substitutivo da Comissão

que a precedeu.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.
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102, inciso VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  tela  dispõe  que  qualquer  operação  envolvendo  utilização  de

explosivos  e  seus  acessórios  no  território  do  Estado  deverá  ser  precedida  de

comunicação formal  à  Secretaria  de  Estado  de  Defesa  Social.  O referido  projeto

estabelece ainda que tal comunicação deverá conter informações que especifiquem:

o material a ser utilizado; a atividade a ser desenvolvida; o local e o período da sua

realização; a qualificação completa das pessoas físicas e jurídicas responsáveis pela

atividade, em especial o encarregado de fogo; e a placa do veículo em que o material

será  transportado.  Não  obstante,  a  proposição  ressalta  que  a  comunicação  nela

prevista  não  é  condição  para  a  utilização  de  explosivos  e  de  seus  acessórios  e

assinala que o dever nela veiculado tem por objetivo a preservação da segurança e

da ordem públicas, bem como a garantia da incolumidade da pessoa e do patrimônio.

A  proposição  estabelece  ainda  sanções  em  caso  de  descumprimento  de  seus

mandamentos.

O autor do projeto, em sua justificação, afirma que o objetivo é “coibir o roubo de

agências bancárias com o emprego de materiais explosivos que são obtidos pelos

criminosos por meio de furtos e roubos em empresas que exercem atividades em que

há emprego de tais artefatos”.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional  a  impedir  a normal  tramitação do projeto,  uma vez que o  tema se

encontra no domínio da competência delegada pela Constituição Federal no art. 25,

“caput” e § 1º, podendo portanto, o processo ser deflagrado por iniciativa parlamentar

segundo os arts.  61  e 66 da Constituição Estadual.  Todavia,  a fim de adequar  a

proposição às normas legais federais que tratam de explosivos e seus acessórios, a

Comissão apresentou o Substitutivo nº 1.

Em sua análise, a Comissão de Segurança Pública opinou por sua aprovação, uma

vez que a proposição em exame vem reforçar  o  poder  de  polícia  estadual  a  ser

exercido sobre as atividades que envolvem o emprego de material explosivo e seus

acessórios.

No  que  se  refere  à  competência  para  tributar,  em  seu  art.  155,  II,  §  3º,  a
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Constituição da República estabelece que compete aos Estados e ao Distrito Federal

instituir  impostos  sobre  operações  relativas  à  circulação  de  mercadorias  e  sobre

prestações  de  serviços  de  transporte  interestadual  e  intermunicipal  e  de

comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, e que,

à exceção dos impostos de que tratam o inciso II do “caput” desse artigo e o art. 153,

I  e  II,  nenhum  outro  imposto  poderá  incidir  sobre  operações  relativas  a  energia

elétrica,  serviços  de  telecomunicações,  derivados  de  petróleo,  combustíveis  e

minerais do País.

Ressalta-se que o projeto de lei  em tela não conflita  com o referido  dispositivo

constitucional e tão somente estabelece sanção ao descumprimento das obrigações

previstas na proposição.

Não  obstante  a  importância  do  tema  tratado  e  a  primorosa  intenção  do  autor,

constata-se que as medidas constantes no projeto, em última análise, não inovam o

ordenamento  jurídico,  uma  vez  que  já  existe  legislação  federal  que  disciplina  o

assunto, qual seja, o Regulamento para a Fiscalização de Produtos Controlados (R-

105) emitido pelo Exército Brasileiro.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  do

projeto,  há que se observar que a implementação das medidas propostas implica

aumento  de  despesas  obrigatórias  de  caráter  continuado  para  o  erário,  estando,

portanto, condicionada ao cumprimento de requisitos legais.

Segundo  o  art.  17  da  Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de  2000,  Lei  de

Responsabilidade Fiscal - LRF -, “considera-se obrigatória de caráter continuado a

despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo

que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a

dois exercícios”.

O § 1º do referido artigo impõe que os atos que criarem ou aumentarem despesa de

caráter continuado devem: a) demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio;

b) ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em

que devam entrar em vigor e nos dois subsequentes; e c) ter a comprovação de que a

despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais previstas no

Anexo de Metas Fiscais, devendo seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes,
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ser  compensados  pelo  aumento  permanente  de  receita  (elevação  de  alíquota,

ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição) ou

pela redução permanente de despesa.

Além disso, não se verificou o atendimento aos requisitos estabelecidos pela LRF,

visto que não foram colacionados documentos que comprovem a origem dos recursos

necessários  para  a  implementação  das  medidas  propostas,  nem  apresentada  a

estimativa do impacto orçamentário-financeiro da proposição, entre outros.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.270/2012, no 1º

turno,  na  forma  original,  e  pela  rejeição  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela

Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Zé Maia, Presidente - Romel Anizio, relator - Ulysses Gomes - João Vítor Xavier.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.611/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o Projeto de Lei nº 3.611/2012 institui a

Política Estadual de Educação sobre a Síndrome de Down no Estado e dá outras

providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/12/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça  e  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com

Deficiência.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição visa  estabelecer  diretrizes  para a  educação sobre a  Síndrome de

Down, a fim de reduzir o preconceito e o processo de exclusão social das pessoas

com essa síndrome.

O  objetivo  do  projeto  é  promover  a  inclusão  de  pessoas  com  a  deficiência

associada à trissomia do cromossomo 21, síndrome que leva o nome do médico que
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a descreveu. No que toca à competência para tratar da matéria, registre-se que a

Constituição Federal, em seu art. 24, XIV, confere à União, aos Estados e ao Distrito

Federal a competência concorrente para legislar sobre proteção e integração social

das pessoas com deficiência.

No  entanto,  mesmo  que  nobre  a  intenção  do  autor,  o  projeto  não  dispõe

efetivamente de uma política estadual de educação sobre a Síndrome de Down, mas

de um programa de edução que tem natureza administrativa. É importante considerar

que  a  elaboração  e  a  execução  de  programas  estão  inseridas  na  competência

material do Estado, cabendo ao Poder Executivo, estruturado como o detentor dos

instrumentos  apropriados  para  criar  programas  governamentais  sujeitos  a

procedimentos técnicos, a competência para instituir esse tipo de ação, prescindindo,

obviamente, de autorização para tal.

Com efeito, a Constituição da República, em seu art. 2º, estabeleceu como Poderes

da  União,  independentes  e  harmônicos  entre  si,  o  Legislativo,  o  Executivo  e  o

Judiciário. O constituinte determinou, ainda, funções para cada um desses Poderes,

atribuindo-lhes competências próprias, mas sem exclusividade absoluta. Assim, cada

Poder possui  uma função predominante, que o caracteriza como detentor de uma

parcela da soberania estatal, além de outras funções previstas no texto constitucional.

São as chamadas funções típicas e atípicas.

As  funções  típicas  do  Poder  Legislativo  são  legislar  e  fiscalizar,  não  havendo

predominância de uma sobre a outra. Ao Poder  Executivo,  a norma constitucional

atribui  a  função  típica  de  administrar,  por  meio  de  atos  de  chefia  de  Estado,  de

governo e de administração. Cabe ao Chefe do Poder Executivo a representação do

ente político, a direção dos seus negócios e a administração da coisa pública.

Ressalte-se  que  a  atividade  legislativa  opera  no  plano  da  abstração  e  da

generalidade  e  não  pode  avançar  a  ponto  de  minudenciar  a  ação  executiva,

prescrevendo a implementação de programa governamental, pois isso iria esvaziar a

atuação institucional do Executivo e contrariar o princípio constitucional da separação

dos Poderes.

Um lei de iniciativa parlamentar é, portanto, instrumento inadequado para instituir tal

programa  que  se  enquadra  no  campo  de  atribuições  do  Poder  Executivo.  Não
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obstante, essa imprecisão técnica é passível de retificação, pois, na verdade, o que

se pretende é  o  estabelecimento  de  alguns  parâmetros  ou  diretrizes  relativas  ao

tema.

O art. 66 da Carta mineira, ao estabelecer as matérias de iniciativa privativa da

Mesa da Assembleia e dos Chefes do Executivo, do Legislativo, do Ministério Público

e do Tribunal de Contas, não atribui a nenhum deles a fixação de parâmetros para

reduzir o preconceito e o processo de exclusão social das pessoas com síndrome de

Down ou com qualquer tipo de deficiência. Cabe, portanto, a qualquer membro deste

Parlamento a iniciativa do processo legislativo a fim de tratar sobre a matéria.

A instituição  de  uma  semana  e  um  dia  comemorativo  em  que  se  realizariam

atividades para promover a garantia de direitos à inclusão das pessoas com essa

síndrome pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de quaisquer dos Estados

componentes do sistema federativo.

A Semana Estadual da Síndrome de Down, a ser realizada anualmente,  deverá

abranger  o  dia  21  de  março,  data  em  que será  comemorado  o  Dia  Estadual  da

Síndrome de Down. Essa data coincidirá com o Dia Mundial da Síndrome de Down,

sendo o dia escolhido pela Associação Internacional da Síndrome de Down por fazer

alusão à anomalia no cromossomo 21.

Assim,  para  aprimorar  a  proposição  e  afastar  os  óbices  de  natureza  jurídico-

constitucional à tramitação da matéria, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao final deste

parecer.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.611/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Estabelece diretrizes para a promoção da educação sobre a Síndrome de Down e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Na adoção de medidas para a promoção da educação sobre a Síndrome de

Down, serão observadas as seguintes diretrizes:

I  -  combate  ao  preconceito  e  promoção  da  cidadania  e  da  inclusão  social  das



673
____________________________________________________________________________

pessoas com Síndrome de Down;

II  -  estímulo  à  realização  de  estudos,  análises  e  discussões  sobre  questões

relativas à Síndrome de Down;

III  -  divulgação  de  informações,  estudos  e  experiências  nas  áreas  de  saúde,

educação e cidadania relacionadas com a Síndrome de Down, visando à qualificação

e ao planejamento de ações de combate ao preconceito e defesa da cidadania da

população com essa síndrome;

IV  -  articulação  entre  as  ações  e  os  serviços  voltados  para  as  pessoas  com

Síndrome  de  Down,  com  vistas  a  garantir-lhes  o  desenvolvimento  integral  e  a

inclusão social;

V - integração entre os órgãos e as entidades relacionados com o tema, visando à

qualificação dos profissionais que lidam com pessoas com Síndrome de Down e à

orientação dos familiares;

VI - controle social da execução das ações e dos projetos relacionados com o tema.

Art. 2º - Fica instituído o dia 21 de março como Dia Estadual da Síndrome de Down.

Art. 3º - Fica instituída a Semana Estadual da Síndrome de Down, a ser realizada

anualmente na semana que incluir o dia 21 de março.

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

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Dalmo Ribeiro  Silva,  relator  -  Duilio  de  Castro  -

Gustavo Perrella - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.621/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Doutor Wilson Batista, o projeto de lei em epígrafe dispõe

sobre o protocolo de segurança dos procedimentos médicos nos hospitais das redes

pública e privada de saúde do Estado.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/12/2011  e  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Preliminarmente, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer sobre sua
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  epígrafe  dispõe sobre  a  adoção  de questionários  a  serem

realizados e informações a serem prestadas antes de cada cirurgia a fim de evitar a

ocorrência de erros médicos. Dessa forma, pretende-se criar instrumentos para que a

equipe médica se certifique a respeito de informações relativas ao paciente antes de

qualquer  procedimento  que  realizar  e  para  que  o  paciente  tenha  acesso  às

informações  relativas  aos  procedimentos  a  que  será  submetido  e  à  equipe

responsável. Trata-se de uma ampliação dos direitos dos usuários dos serviços e das

ações de saúde no Estado.

A matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual,  conforme o

disposto no art. 24, XII, da norma constitucional, segundo o qual compete à União,

aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre previdência social,

proteção e defesa da saúde. Além disso, o artigo determina que é comum às três

esferas  de  governo  a  competência  material  sobre  assuntos  de  saúde.  Não  há,

portanto,  norma  constitucional  que  institua  reserva  de  iniciativa  para  deflagrar  o

processo legislativo em relação à matéria objeto da proposição em exame, e esta

Casa Legislativa não incorre em vício ao apresentá-la.

Com  o  advento  da  Constituição  da  República  de  1988,  a  assistência  à  saúde

passou a ser reconhecida como uma questão de relevância pública e como um direito

dotado de uma abrangência que ultrapassa o aspecto médico-assistencial. Conforme

disposto  no  “caput”  do  art.  198 da Carta  da  República,  “as  ações  e  os  serviços

públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um

sistema  único”,  organizado  de  acordo  com  as  diretrizes  de  descentralização,  de

atendimento  integral  à  população,  priorizadas  as  ações  de  prevenção  e  de

participação da comunidade.

As mudanças no sistema de saúde instituídas pela Constituição de 1988 foram

consubstanciadas  na  Lei  nº  8.080,  de  19/9/1990,  a  Lei  Orgânica  da  Saúde,  que

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde e a

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Essa lei enfatiza os
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princípios e regulamenta as disposições gerais para o Sistema Único de Saúde - SUS

-  proposto  no  já  mencionado  “caput”  do  art.  198  da  Carta  Magna,  que  tem  por

finalidade estabelecer condições que assegurem o acesso universal e igualitário às

ações e serviços públicos de saúde. O SUS é definido como um sistema único, que

obedece aos mesmos princípios em todo o território nacional, sob a responsabilidade,

em  cada  esfera,  dos  governos  federal,  estadual  e  municipal.  Nesse  sistema,  a

predominância do interesse de uma pessoa de direito público não deverá excluir a

obrigação de uma outra.

Três princípios básicos norteiam o sistema: a universalidade, pela qual a saúde é

concebida como direito de todo cidadão e como um dever do Estado; a equidade,

segundo  a  qual  as  diferenças  individuais  não  podem  ser  impedimentos  para  o

consumo de bens e serviços públicos de saúde; a integralidade, de acordo com a

qual as ações de saúde não devem ser compartimentalizadas, mas desenvolvidas em

atividades integradas.

O projeto em análise está em harmonia tanto com a mencionada Lei Orgânica da

Saúde quanto com as normas contidas no Código de Ética Médica, aprovado pela

Resolução do Conselho Federal de Medicina nº 1.931, de 17/9/2009.

De acordo com os argumentos apresentados, não vislumbramos óbices de natureza

jurídico-constitucional à tramitação da matéria nesta Casa.

Quanto ao critério de inovação jurídica, o conteúdo de alguns dos dispositivos do

projeto em análise já estão abarcados na Lei Estadual nº 16.279, de 20/7/2006, que

dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no

Estado. Esse é o caso, por exemplo, dos seus arts. 1º e 2º. Além disso, o art. 2º do

projeto,  que  determina  que  as  instituições  de  saúde  públicas  e  privadas  devem

proceder  à identificação  completa  dos  pacientes  em  cada  leito,  com  a  data  de

nascimento,  o  nome da  mãe  e  o  médico  assistente,  já  consta  na  Resolução  do

Conselho Federal de Medicina nº 1.632, de 1/4/2002.

São, todavia inovadores os arts. 3º a 5º do projeto sob comento, que dispõem sobre

práticas da segurança cirúrgica essenciais à assistência à saúde. Confrontada pela

evidência  mundial  de  danos  substanciais  na  saúde  pública  devido  à  falta  de

segurança proporcionada ao paciente, a 55ª Assembleia da Saúde Mundial em 2002
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adotou  uma  resolução  (WHA55.18)  que  impulsiona  os  países  a  fortalecer  a

segurança da assistência à saúde e dos sistemas de monitoramento. A resolução

também  solicitou  que  a  Organização  Mundial  de  Saúde  -  OMS  -  assumisse  a

liderança  no  estabelecimento  de  normas  globais  e  padronizações  e  que  desse

suporte aos esforços dos países na preparação de políticas públicas e práticas de

segurança do paciente.

Para atender a essa solicitação, a OMS publicou o Protocolo de Cirurgia Segura,

desenvolvido por especialistas vinculados à entidade e divulgado em 25/6/2008. Nele

consta a obrigatoriedade de um questionário a ser  respondido pelo paciente,  nos

termos propostos no art. 3º da proposição em análise, bem como da prestação de

informações ao paciente antes da realização do procedimento cirúrgico,  conforme

proposto nos seus arts. 4º e 5º.

Como alguns dispositivos do projeto em análise não inovam o ordenamento jurídico

e  os  que  inovam,  na  realidade,  complementam  normas  já  existentes,  julgamos

necessário  apresentar  o  Substitutivo  nº  1  ao  final  deste  parecer.  No substitutivo,

propomos acrescentar o conteúdo dos arts. 3º, 4º e 5º da proposição à já mencionada

Lei nº 16.279, de 20/7/2006.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.621/2012 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Acrescenta o art. 2º-A à Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe sobre os

direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, o seguinte art.

2º-A:

“Art. 2º-A - Para fins do disposto na alínea “f” do inciso XII do art. 2º desta lei, serão

realizados os seguintes protocolos em cada procedimento cirúrgico, nos hospitais das

redes pública e privada de saúde:

I - preenchimento de questionário a ser elaborado pelo hospital, em que constem,

no mínimo, o nome completo do paciente e a identificação correta da parte do corpo
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que será submetida a cirurgia;

II - informação ao paciente do nome e da função de cada um dos integrantes da

equipe médica que realizará o procedimento.

§ 1º - Se o paciente não estiver consciente, as informações a que se referem o

inciso I deste artigo serão prestadas por acompanhante devidamente identificado, que

receberá a informação a que se refere o inciso II.

§  2º  -  Se  o  paciente  não  estiver  consciente  e  não  estiver  acompanhado,  as

informações a que se referem o inciso I deste artigo serão atestadas por integrante da

equipe responsável pelo procedimento cirúrgico, com base em seu prontuário,  em

documento assinado.”.

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

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Duilio de Castro - Gustavo

Perrella - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.720/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado Ivair  Nogueira,  o  Projeto de Lei  nº  3.720/2013 “dispõe

sobre a obrigatoriedade de afixação de cartaz nos Postos de Identificação da Polícia

Civil  e  nas Unidades de Atendimento Integrado localizados  no Estado informando

sobre a gratuidade da emissão da primeira via da carteira de identidade e da segunda

via nos casos de furto ou roubo notificados”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  7/2/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Segurança Pública.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III,

“a”,  do Regimento Interno,  manifestar-se preliminarmente quanto aos aspectos de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.720/2013  pretende  estabelecer  o  dever  de  afixação  de

cartazes informativos, nos Postos de Identificação da Polícia Civil e nas Unidades de

Atendimento  Integrado  do  Estado,  alertando  sobre  a  gratuidade  da  emissão  da
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primeira via da carteira de identidade, bem como da segunda via nos casos de furtos

e roubos notificados à autoridade policial.

A  autonomia  administrativa  que  a  Constituição  Federal  outorga  aos  Estados

membros,  no  art.  18,  para  organizar  seus  órgãos  e  os  serviços  que lhes  cabem

prestar, autoriza que o tema - veiculação de informações através de cartazes a serem

afixados em órgãos estaduais - seja tratado por intermédio de lei estadual.

Ademais, a proposição busca densificar o princípio da publicidade, previsto no art.

37, “caput”, da Constituição Federal, e que deve pontuar a atuação dos órgãos da

administração pública. E a divulgação da gratuidade de expedição de documento de

identidade,  nos casos em que a lei  estadual  especifica,  contempla o mencionado

princípio, além de guardar respeito ao disposto no § 1º do mesmo artigo, pois que é

manifesto o caráter informativo do conteúdo que pretende veicular.

Entretanto, entendemos que a redação do projeto de lei deve ser aprimorada, razão

pela qual apresentamos ao final deste parecer o Substitutivo nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade

do Projeto de Lei nº 3.720/2013 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de cartazes nos Postos de Identificação

da Polícia Civil  e  nas Unidades  de Atendimento  Integrado localizadas  no Estado,

informando sobre a gratuidade da emissão da primeira via da carteira de identidade e

da segunda via nos casos de furto ou roubo notificados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a afixação, em local visível e de fácil leitura, nos Postos de

Identificação da Polícia Civil e nas Unidades de Atendimento Integrado localizadas no

Estado, de cartaz que informe sobre a gratuidade da emissão da primeira via de

carteira de  identidade e da segunda via  nos casos de furto ou  roubo registrados

perante a autoridade policial.

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

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Gustavo Perrella,  relator  -  Luiz Henrique - Dalmo
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Ribeiro Silva - Duilio de Castro.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 11 DE ABRIL DE 2013

ATAS

ATA DA 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 9/4/2013

Presidência do Deputado José Henrique

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

Correspondência: Ofício nº 26/2013, do Presidente do Tribunal de Contas - Ofícios -

2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs

3.933 a 3.947/2013 -  Requerimentos nºs  4.525 a 4.543/2013 -  Requerimentos da

Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Fábio Cherem e outros  (2),  Fred

Costa  e  outros,  Célio  Moreira  e  outros  e  João  Leite  e  outros  -  Comunicações:

Comunicações da Comissão da Pessoa com Deficiência e do Deputado Sebastião

Costa - Questões de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Adelmo

Carneiro  Leão,  André  Quintão  e  João  Leite;  questão  de  ordem;  suspensão  e

reabertura da reunião; questão de ordem; chamada para recomposição de quórum;

existência  de  número  regimental  para  a  continuação  dos  trabalhos;  discurso  do

Deputado Paulo Guedes - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Comunicação  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de

Requerimentos: Requerimentos  da Deputada Ana Maria Resende e  dos Deputados

Fred Costa e outros, Fábio Cherem e outros (2), Célio Moreira e outros e João Leite e

outros; deferimento - Questão de ordem; chamada para  recomposição de quórum;

existência  de  número  regimental  para  a  continuação  dos  trabalhos -  Discurso  do

Deputado Duarte Bechir; questões de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio

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

Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval
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Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira -

João Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo

Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Mário

Henrique Caixa - Marques Abreu - Neilando Pimenta - Paulo Guedes - Paulo Lamac -

Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo

Veneroso - Rômulo Viegas -  Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -  Sebastião

Costa - Tadeu Martins Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé

Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  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 Gilberto Abramo, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado João Leite, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIO Nº 26/2013

Da  Sra.  Adriene  Andrade,  Presidente  do  Tribunal  de  Contas,  encaminhando  o

relatório  de  atividades  dessa  Corte  no  4º  trimestre  de  2012.  (-  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

OFÍCIOS

Da  Sra.  Adriana  Fátima  de  Paula  Magalhães  e  outros  Vereadores  da  Câmara

Municipal  de  Patrocínio,  solicitando  intercessão  desta  Casa  junto  aos  governos

federal  e  estadual  com  vistas  ao  atendimento  das  reivindicações  que  discrimina,
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apresentadas  pela  população desse Município.  (  -  Às  Comissões de Saúde e  de

Transporte.)

Da Sra. Ana Paulina de Abreu, Presidenta da Apae de Montes Claros, agradecendo

ao  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  desta  Casa,  as  palavras  de  estímulo

pronunciadas  na  Câmara  de  Vereadores  desse  Município,  em  7/2/2013.  (-  À

Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Da  Sr.  Antonio  A.  Caram  Filho,  Diretor-Geral  da  Arsae-MG,  dando  ciência  da

realização, por esse órgão, da Audiência Pública nº 6, em 28/5/2013. (- À Comissão

de administração Pública.)

Do Sr. Antônio Carlos Ribeiro Arroyo, 1º-Secretário da Assembleia Legislativa do

Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul,  e  demais  Deputados  dessa  Casa  Legislativa,

encaminhando moção de repúdio à realização de audiência pública por esta Casa,

em virtude de,  segundo os manifestantes,  terem sido  abordadas nessa audiência

questões  que  envolvem  o  Estado  de  Mato  Grosso  do  Sul,  sem  a  presença  de

representantes desse Estado. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Do  Sr.  Carlos  Leonardo  de  Araújo  Delgado,  Gerente  da  GTES/DEFIN/AF  do

BNDES, comunicando a liberação de recursos desse Banco para a Secretaria  de

Fazenda.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Campos Machado, Líder da Bancada do PTB na Assembleia Legislativa do

Estado  de  São  Paulo,  Secretário-Geral  da  Executiva  Nacional  desse  Partido  e

Presidente dessa legenda em São Paulo, encaminhando cópia da Moção nº 14, de

2013, protocolada nesse Poder Legislativo. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Do  Sr.  Cássio  Soares,  Secretário  de  Desenvolvimento  Social,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº 4.041/2012, da Comissão de Participação

Popular.

Do  Sr.  Cleber  Humberto  de  Sousa  Ramos,  Vereador  da  Câmara  Municipal  de

Uberaba, solicitando o apoio desta Casa para a implantação de uma área integrada

de segurança pública rural no Município de Uberaba. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Do Sr.  Cylton  Brandão da Matta,  Chefe da  Polícia  Civil,  prestando informações
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relativas ao Requerimento nº 3.861/2012, da Comissão de Segurança Pública.

Da  Sra.  Deborah  Pereira  Dias,  Agente  de  Comercialização  da  Diretora  de

Distribuição  e  Comercialização  da  Cemig,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento nº 4.185/2012, do Deputado Celinho do Sinttrocel.

Do Sr.  Djalma Andrade, Diretor de Competitividade Nacional da Microsoft  Brasil,

encaminhando o  Relatório  de  Competitividade  Nacional  da  Microsoft  Brasil  2012-

2013. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr.  Edgar Gonçalves da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Caputira,

solicitando o apoio desta Casa para a construção de trevo na chegada do Município.

(- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. Eduardo Correa Riedel, Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária

de Mato Grosso do Sul, manifestando-se a respeito dos depoimentos registrados na

39ª  Reunião Extraordinária da Comissão de Direitos  Humanos.  (-  À Comissão de

Direitos Humanos.)

Da Sra. Elisa Smaneoto, Diretora de Gestão Interna do Gabinete Adjunto de Gestão

e  Atendimento  da  Presidência  da  República,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 4.310/2013, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  FNDE  informando  a  liberação  dos  recursos  financeiros  que  menciona,

destinados  a  garantir  a  execução  de  programas  desse  Fundo.  (-  À  Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Gilvan  Rodrigues,  Vereador  da  Câmara  Municipal  de  Paracatu,

encaminhando cópia de requerimento aprovado por essa Casa Legislativa em que

solicita seja enviado pedido de providências ao Comando-Geral da PMMG com vistas

à  transferência  do  Comandante  do  45º  BPM desse Município.  (-  À  Comissão  de

Segurança Pública.)

Do Sr. José Benedito dos Reis Calçado, Prefeito Municipal de Vazante, solicitando o

apoio desta Casa para a pavimentação da MG-706 até a BR-040. (- À Comissão de

Transporte.)

Do  Sr.  José  Henrique  Alves  Rosa,  servidor  da  Secretaria  de  Desenvolvimento

Social em Varginha, solicitando o apoio desta Casa para a aprovação de projeto de
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preservação ambiental no Município de Carmo da Cachoeira. (- À Comissão de Meio

Ambiente.)

Do Sr.  José Raimundo Maciel,  Presidente da Câmara Municipal  de  Pouso Alto,

encaminhando  moção  de  apoio  dessa  Casa  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

23/2012. (- Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº 23/2012.)

Do  Sr.  Juarez  Amorim,  Diretor  de  Operação  Metropolitana  da  Copasa-MG,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.762/2012,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Do  Sr.  Julio  Gasparette,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Juiz  de  Fora,

encaminhando  representação  formulada  por  essa  Câmara  em  atenção  a

requerimento Vereador Roberto Cupolillo, na qual o Legislativo Municipal solicita que

esta Casa se empenhe para dar celeridade ao processo de reforma agrária no Estado

pelas razões que menciona. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Do Sr. Leandro Guimarães Guedes, Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério

da  Justiça,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.194/2012,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Leonardo  Maurício  Colombini  Lima,  Secretário  de  Fazenda,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 4.142/2012, do Deputado Duarte Bechir.

Dos Srs. Lucas Campos de Siqueira, Prefeito Municipal de Patrocínio,  e Cássio

Remis Santos, Presidente da Câmara Municipal desse Município, parabenizando esta

Casa pela inciativa de percorrer as diversas regiões do Estado com vistas a conhecer

suas demandas e apresentando os pleitos do Município, cujo atendimento repercutirá

favoravelmente em toda a microrregião do Alto Paranaíba.

Do Sr. Luiz Fabrício Vieira Neto, Diretor de Políticas Penitenciárias do Ministério da

Justiça, informando a liberação de recursos financeiros 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.  Manoel de Deus Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Presidente

Olegário, solicitando empenho desta Casa para a aprovação da Proposta de Emenda

à Constituição nº 6/2011, que altera o art. 117 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à Constituição nº 6/2011.)



686
____________________________________________________________________________

Da Sra. Marcia Luiza Vilela Terra, Diretora-Geral da Câmara Municipal de Varginha,

encaminhando indicação apresentada pelo Vereador Armando Fortunato Filho na qual

solicita a esta Casa que viabilize a presença da Deputada Liza Prado nessa Câmara

para  apresentação  e  discussão  do  Relatório  Final  da  Comissão  Especial  para  o

Enfrentamento do Crack.

Do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, Chefe da Assessoria Institucional da

PMMG,  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  3.724/2012,  da

Comissão  de  Direitos  Humanos,  3.946/2012,  da  Comissão  Especial  para  o

Enfrentamento do Crack, e 3.997/2012, da Comissão de Participação Popular.

Do  Sr.  Marco  Antônio  de  Castro  Alves,  Vereador  da  Câmara  Municipal  de

Patrocínio, agradecendo a esta Casa a iniciativa do encontro de prestação de contas

do Legislativo mineiro nesse Município e encaminhando sugestões de atuação para

este Parlamento.

Do Sr. Marco Antonio Rodrigues da Cunha, Subsecretário de Indústria, Comércio e

Serviços, comunicando a edição e a distribuição, pela Secretaria de Desenvolvimento

Econômico, do Calendário Anual de Feiras e Exposições Industriais, Comerciais e de

Serviços de Minas Gerais. (- À Comissão de Turismo.)

Do Sr. Marcos Alberto Barbosa de Carvalho, Chefe da Divisão de Convênios do

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, encaminhando cópia de termo aditivo a

convênio  firmado  com  o  Estado,  por  intermédio  da  Secretaria  de  Ciência  e

Tecnologia.  (-  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.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (6),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  3.130/2012,  da  Comissão  de

Transporte; 3.097/2012, da Comissão de Segurança Pública; 3.994, 4.009, 4.037 e

4.089/2012, da Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Maria das Graças de Oliveira Ancelmo, Diretora da Apae de Patrocínio,

encaminhando  sugestões  de  ações  em  favor  das  pessoas  com  deficiência.  (-  À

Comissão da Pessoa com Deficiência.)

Da Sra.  Maria  Hercília  de  Castro  Barbosa e  Silva,  Coordenadora  Estadual  dos

Bancos de Leite Humano, solicitando a aprovação do Projeto de Lei nº 3.412/2012. (-
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Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.412/2012.)

Do Sr. Miguel Faria, Presidente da CDL de Uberaba, sugerindo sejam estudadas

medidas com relação às multas que vêm sendo aplicadas pela Secretaria de Fazenda

em  caso  de  atraso  no  pagamento  do  ICMS,  as  quais  considera  abusivas.  (-  À

Comissão de Turismo.)

Da Sra. Patrícia Amélia Bitencourt de Freitas Andrade, Vice-Delegada em Uberaba

do Sindicato dos Servidores da Justiça de 1ª Instância do Estado de Minas Gerais,

comunicando  a  adesão  dos  servidores  da  Comarca  de  Uberaba  à  greve  dessa

categoria,  a partir  de 22/3/2013; dando ciência das reivindicações do movimento e

solicitando a intercessão desta Casa em favor do atendimento destas. (- À Comissão

de Administração Pública.)

Do Sr. Renan Calheiros, Presidente do Senado Federal, encaminhando cópias do

relatório  final  da  CPI  instalada  nessa  Casa  Legislativa  para  investigar  o  tráfico

nacional e internacional de pessoas entre os anos de 2003 e 2011. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Da Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  e  do  Sr.  Rodrigo  Borges

Nogueira solicitando sejam feitas as modificações que mencionam no Projeto de Lei

nº  3.843/2013,  do  Governador  do  Estado.  (-  Anexem-se  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.843/2013.)

Do  Sr.  Ricardo  Barbosa  Batista,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Caldas,

solicitando  a  intercessão  desta  Casa  para  a  rápida  aprovação  da  Proposta  de

Emenda à Constituição nº 33/2011, em tramitação no Senado Federal. (- À Comissão

de Assuntos Municipais.)

Do  Sr.  Ricardo  dos  Santos  Bartholo,  Provedor  da  Santa  Casa  de  Misericórdia

Nossa Senhora do Patrocínio, solicitando o apoio desta Casa para aquisição de um

mamógrafo digital  e  de um aparelho para exame de ressonância magnética.  (-  À

Comissão de Saúde.)

Do Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Defesa Social  (3),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  4.115,  4.155  e  4.198/2012,

respectivamente das Comissões de Participação Popular, de Segurança Pública e de

Direitos Humanos.
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Do Sr. Romulo Martins de Freitas, Superintendente da Superintendência Centro de

Minas da CEF, informando a liberação de recursos financeiros em favor da Secretaria

de Transportes, referentes ao termo de compromisso que menciona, firmado entre

essa  Secretaria  e  o  Ministério  das  Cidades.  (-  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. Saulo Versiani Penna, Desembargador do Tribunal de Justiça e relator do

Processo  nº  1.0000.13.011884-7/000,  da  Comissão  de  Organização  e  Divisão

Judiciárias,  convidando  esta  Casa  a  participar  de  audiência  pública  destinada  à

apresentação de sugestões relativas à revisão da Lei Complementar nº 59, de 2001,

que contém a organização e a divisão judiciárias do Estado.

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 3.933/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  de  Capoeira  Angola  -  BHZ

Connection, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada de utilidade pública  a  Associação Cultural  de  Capoeira

Angola - BHZ Connection, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 9 de abril de 2013.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: A Associação Cultural de Capoeira Angola - BHZ Connection é uma

associação civil sem fins lucrativos. Foi fundada em 5/12/2010, em Belo Horizonte,

sendo constituída na forma de pessoa jurídica de direito privado.

A Associação tem por finalidade promover o desenvolvimento e a preservação da

tradição da capoeira angola do Brasil, bem como facilitar o ensino de todos os seus

elementos culturais e a promoção e o desenvolvimento de atividades desportivas e



689
____________________________________________________________________________

culturais.  Além disso busca atuar em todos os interesses nas áreas de atividades

desportivas;  criar  e administrar  escolas de línguas estrangeiras;  atuar  na área de

formação  e  profissionalização  dos  atletas;  promover  eventos,  "workshops",

intercâmbios  culturais  nacionais  e  internacionais,  eventos  esportivos,  seminários,

simpósios, debates e congressos, diretamente ou através de convênios, contratos ou

acordos,  visando  manter  seus  objetivos  sempre  de  acordo  com  o  interesse  da

comunidade  e  de  seus  associados  e  da  sociedade  em  geral.  Também  pretende

garantir um espaço físico adequado para a prática das aulas de capoeira angola e

demais atividades, como os cursos de línguas estrangeiras, música, dança, teatro e

informática, e angariar recursos oriundos dos poderes públicos municipal, estadual e

federal e de entidades nacionais e internacionais, bem como de empresas privadas e

pessoas físicas através de convênios, parcerias e doações.

São também finalidades da Associação, entre outras, ajudar na compreensão da

capoeira e suas raízes africanas através do ensino dos elementos da cultura afro-

brasileira;  pesquisar a história da capoeira angola para ser capaz de fornecer aos

membros e outras organizações interessadas o acesso a um recurso de informação

sobre  a  capoeira  angola  e  sua  história;  e  oferecer  programas  de  educação

profissional continuada na área de interesse dos associados.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.934/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Liga  Bom-Sucessense de  Futebol,  com  sede  no

Município de Bom Sucesso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Liga Bom-Sucessense de Futebol,

com sede no Município de Bom Sucesso.

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

Sala das Reuniões, 9 de abril de 2013.
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Fabiano Tolentino

Justificação: A Liga Bom-Sucessense de Futebol, com sede no Município de Bom

Sucesso,  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos.  Tem,  entre  suas  finalidades

precípuas dirigir,  difundir,  aperfeiçoar,  fomentar,  fiscalizar  e disciplinar a prática do

desporto futebol amador e organizar campeonatos e torneios.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  dessa

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.935/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Comunicação, com sede

no Município de União de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de

Comunicação, com sede no Município de União de Minas.

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

Sala das Reuniões, 9 de abril de 2013.

Zé Maia

Justificação: A Associação Comunitária de Comunicação é uma associação jurídica

de direito privado, filantrópica, de caráter cultural e social, sem fins lucrativos, com

sede no Município de União de Minas. Sua diretoria é constituída por pessoas de

reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

A  entidade  tem  por  finalidades  estatutárias  executar  serviços  de  radiofusão

comunitária,  dando  oportunidade  para  a  difusão  de  ideias,  elementos  de  cultura,

tradições  e  hábitos  sociais  da  comunidade,  a  todos  assistindo  sem  distinção  de

classe,  sexo,  raça,  cor,  nacionalidade ou religião;  promover  ações direcionadas  à
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melhoria da qualidade de vida da pessoa carente e à construção de uma sociedade

justa  e  solidária;  e  promover  a  busca  de  recursos,  coordenando  as  atividade  e

iniciativas  coletivas  da  comunidade,  como  atividades  educativas,  esportivas  e  de

lazer,  entre outras. O título de utilidade pública possibilitará o prosseguimento das

atividades da Associação.

Em razão do exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação

deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.936/2013

Dispõe sobra a exigência de fundamentação na notificação de decisão e resultado

de recurso contra a penalidade por infração da legislação de trânsito, de competência

estadual, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A notificação de decisão e resultado de recurso contra a penalidade por

infração  da  legislação  de  trânsito,  de  competência  estadual,  deverá  conter  os

fundamentos que levaram o julgador a decidir por determinado resultado.

Art. 2º - O órgão estadual responsável pela autuação deverá ainda disponibilizar a

decisão, na íntegra, em sítio institucional na rede mundial de computadores - internet.

Art. 3º - Ulterior disposição regulamentar desta lei definirá o detalhamento técnico

de sua execução.

Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor noventa dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de abril de 2013.

Fábio Cherem

Justificação: Conforme o art. 24, inciso XI, da Constituição Federal, compete aos

Estados legislar sobre assuntos referentes a procedimentos em matéria processual.

Assim, com base nas premissas aqui emitidas, também cabe ao Estado legislar sobre

a matéria que ora se discute.
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O Departamento de Trânsito de Minas Gerais - DETRAN-MG - tem como uma de

suas  atribuições  aplicar  e  julgar  as  penalidades  por  infrações  de  competência

estadual,  previstas  no  Código  de  Trânsito  Brasileiro,  notificando  os  infratores  e

arrecadando as multas que aplicar.

É importante ressaltar,  todavia, que outras repartições estaduais também podem

realizar autuações.

Ocorre que a notificação de decisão e resultado de recurso contra a penalidade por

infração  da  legislação  de  trânsito  é  encaminhada  ao  condutor  apenas  com  a

indicação de deferimento ou não do recurso. Os fundamentos da decisão não são

encaminhados, impedindo que o condutor saiba de pronto, por exemplo, porque teve

sua defesa ou recurso indeferidos.

O procedimento atual ofende os princípios constitucionais do devido processo legal,

do contraditório e da ampla defesa.

Ora,  somente  com amplo  acesso aos fundamentos e  às razões que levaram o

julgador  a  decidir  por  determinado  resultado,  pode-se  garantir  o  cumprimento  do

mandamento constitucional.

Nestes  termos,  a  administração  pública  tem  o  dever  de  disponibilizar  tais

informações de maneira simples e com transparência, até porque são nulas todas as

decisões  administrativas  que  não  analisam  as  questões  fáticas  apresentadas  na

defesa. Tal nulidade poderá, inclusive, acarretar a invalidação do auto de infração.

Esta  proposta  prevê  que  o  órgão  estadual  responsável  pela  autuação  deverá,

ainda, disponibilizar a decisão na íntegra, em sítio institucional na rede mundial de

computadores.

Vale apontar a experiência do Departamento Estadual de Trânsito do Paraná, que já

disponibiliza os fundamentos de suas decisões pela internet.

Portanto, diante de todo o exposto, e considerando o legítimo interesse público da

proposição, apresento esta proposta legislativa e conto com o apoio dos meus nobres

pares.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Transporte  e  de

Administração  Pública  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.937/2013

Classifica a visão monocular como deficiência visual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica classificada como deficiência visual a visão monocular, no âmbito do

Estado, para todos os fins legais.

Parágrafo único - Entende-se por visão monocular a deficiência visual em apenas

um dos olhos.

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

Sala das Reuniões, 9 de abril de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação: A visão monocular é a deficiência visual em apenas um dos olhos, a

qual dificulta a definição de profundidade e distância, podendo ser impeditiva para

várias atividades diárias, inclusive profissionais.

É  fato  notório  que  qualquer  limitação  grave  de  ordem  visual  implica  maior

dificuldade no acesso a uma vaga no acirrado mercado de trabalho. Atualmente, a

pessoa com visão monocular,  apesar de sua inconteste limitação, não faz jus aos

benefícios legais destinados aos demais deficientes; direitos que visam justamente à

promoção da igualdade.

Dessa  forma,  embora  a  visão  monocular  tenha  em  sua  definição  a  palavra

“deficiência”, o Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 2012, não enquadra a visão

monocular como uma deficiência; portanto, não prevê para as pessoas com visão

monocular os mesmos benefícios que outros deficientes possuem.

Mesmo  não  sendo  aceita  como  deficiência  pela  legislação  federal,  o  Poder

Judiciário  e  outros  Estados  membros  da  Federação,  como  São  Paulo,  Paraná,

Maranhão, Espírito Santo, Amazonas e Mato Grosso do Sul,  têm entendido que a

visão monocular gera inúmeras dificuldades para a pessoa que tem essa deficiência,

o que provocou o surgimento de leis e jurisprudência no sentido de aceitá-la como tal.

O Estado de São Paulo, por exemplo, aprovou a Lei nº 14.481, de 13 de julho de

2011, que em seu art. 1º determina o seguinte:

“Artigo 1º - Fica classificada como deficiência visual a visão monocular”.

O Superior  Tribunal  de Justiça,  uma das mais  altas  cortes  brasileiras, em 2009
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publicou  a  Súmula  nº  377,  em  que  igualou  a  condição  das  pessoas  com  visão

monocular  à  condição  dos  demais  deficientes  no  que  concerne  à  realização  de

concursos públicos. Entendeu esse Tribunal que “o portador de visão monocular tem

direito de concorrer, em concurso público, às vagas reservadas aos deficientes”.

Dessa forma,  o Tribunal  abriu  precedentes e possibilitou às pessoas com visão

monocular concorrerem em igualdade de condições com os candidatos com qualquer

outra deficiência, conforme prevê a Lei Federal nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Assim declara a Lei Federal supracitada em seu art. 5ª, § 2º:

“Art. 5º São requisitos básicos para investidura em cargo público:

(…)

§ 2º Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever

em concursos público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis

com a deficiência de que são portadoras; para tais pessoas serão reservadas até

20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no concurso”.

Portanto,  é  importante  a  aprovação  deste  projeto  de  lei  a  fim  de  beneficiar  as

pessoas com visão monocular da mesma forma como se beneficiam as pessoas com

qualquer outra deficiência, visando a promoção da igualdade.

Nesses termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dinis

Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.055/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.938/2013

Proíbe a prática de vivissecção nas escolas de ensino infantil, fundamental, médio,

técnico e superior do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  proibida  a  prática  de  vivissecção  nas  escolas  de  ensino  infantil,

fundamental, médio, técnico e superior do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo  único  -  Entende-se  por  vivissecção  o  ato  de  dissecar  animais  vivos

visando o estudo de sua anatomia e fisiologia.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às sanções civis,

penais e administrativas cabíveis.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 9 de abril de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação: A vivissecção - ato de dissecar animais vivos com o objetivo de estudá-

los - sempre foi muito questionada por ser um ato invasivo e causar dor e sofrimento

aos animais.

Em  muitos  desses  estudos,  animais  vivos  -  mamíferos,  em  especial  -  são

submetidos  a  um rol  extenso de experiências  cruéis,  entre  elas  a  amputação  de

membros sadios  para a implantação de próteses produzidas com novos materiais

supostamente úteis aos seres humanos, a injeção de substâncias tóxicas no corpo ou

a aplicação de produtos químicos na pele para a verificação dos seus efeitos e, ainda,

a fixação de instrumentos em órgãos internos (como o crânio) para o monitoramento

das suas atividades diante de choques elétricos ou de novas drogas.

Em 2012, neurocientistas de todo o mundo se reuniram para assinar um manifesto

(The Cambridge Declaration on Consciousness - A Declaração de Cambridge sobre a

Consciência - em tradução livre) que admite a existência da consciência em todos os

mamíferos, aves e outras criaturas, como o polvo, o que esquentou as discussões

sobre os direitos dos animais e a necessidade da vivissecção.

Cumpre salientar que existem métodos alternativos à prática da vivissecção e que

várias universidades do mundo e do Brasil,  entre elas a Universidade Federal  de

Pelotas e a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, têm utilizado

esses  métodos,  evitando,  inclusive,  um desconforto  ético  por  parte  daqueles  que

sempre viram com maus olhos a vivissecção.

Dizer  que os mamíferos, por  exemplo, possuem consciência significa que esses

animais possuem a capacidade de perceber sua própria existência e o mundo ao seu

redor.  Dessa forma, entende-se que o Estado de Minas Gerais deve ser pioneiro,

proibindo  a  prática  de  vivissecção  em  todas  as  instituições  de  ensino,  a  fim  de

conscientizar os alunos acerca dos malefícios dessa prática.

Nestes termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dalmo

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

PROJETO DE LEI Nº 3.939/2013

Institui o Programa CNH Popular no Estado .

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Programa CNH Popular no âmbito do Estado.

§ 1º - O Programa CNH Popular compreenderá a dispensa do pagamento de:

I - taxas relativas aos exames de aptidão física e mental;

II - taxas relativas à avaliação psicológica;

III - taxas de licença de aprendizagem de direção veicular;

IV - custos de confecção da CNH.

§ 2º - O candidato que não houver concluído o processo de obtenção da primeira

Carteira  Nacional  de  Habilitação  -  CNH  -  nas  categorias  A ou  B  por  motivo  de

vencimento  do  prazo  ficará isento  das taxas relativas  à  abertura de novo serviço

referente ao mesmo procedimento.

§ 3º - Os benefícios desta lei poderão ser utilizados para a obtenção da primeira

CNH nas categorias A ou B, bem como nas hipóteses de adição de categorias A ou B

e mudança de categoria para C, D ou E desde que o beneficiário se enquadre em

pelo menos uma das situações previstas no art. 2º e possua os requisitos listados no

art. 3º desta lei.

Art. 2° - Poderão candidatar-se ao benefício proporcionado pelo Programa de que

trata esta lei aqueles que se enquadram em uma das seguintes situações:

I - pessoas com renda familiar mensal igual ou inferior a três salários mínimos que

comprovem nunca haver tido experiência formal junto ao mercado de trabalho ou que

estejam desempregadas há mais de um ano;

II - beneficiários do Programa Bolsa Família, criado pela Lei Federal n° 10.836, de 9

de janeiro de 2004;

III - alunos matriculados no ensino fundamental ou médio da rede pública do Estado

ou que os tenham concluído no intervalo de um ano, bem como aqueles participantes

de  programas  especiais  por  distorções  de  idade/série  que  comprovem  bom

desempenho escolar;

IV  -  pessoas  egressas e  liberadas  do  sistema penitenciário,  de  acordo com os
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requisitos estabelecidos em portaria da Presidência do Detran-MG.

V  -  trabalhadores  que  comprovem  remuneração  mensal  de  até  dois  salários

mínimos.

Art.  3°  -  O  candidato  à  obtenção  do benefício  da  gratuidade  previsto  nesta  lei

deverá preencher os seguintes requisitos:

I - ser penalmente imputável;

II - ser alfabetizado;

III - possuir Cadastro de Pessoas Físicas - CPF;

IV - comprovar domicílio no Estado;

V - não estar judicialmente impedido de possuir a Carteira Nacional de Habilitação.

Art.  4º  -  Para  a  obtenção da  primeira  Carteira  Nacional  de  Habilitação  ou  nas

hipóteses de adição de categorias A ou B e de mudança de categorias para C, D ou

E, o candidato deverá submeter-se a realização de:

I - avaliação psicológica;

II - exame de aptidão física e mental;

III  -  exame  realizado  pelo  Detran-MG  sobre  a  integralidade  do  conteúdo

programático desenvolvido em curso de formação para condutores;

IV - exame de direção veicular realizado pelo Detran-MG em veículo da categoria

pretendida.

Parágrafo único - O candidato reprovado ou que, por motivo justificado, faltar aos

exames de aptidão física e mental, avaliação psicológica, exames teórico-técnico ou

de prática de direção veicular poderá renová-los até cinco vezes, sem qualquer ônus.

Art.  5°  -  A  concessão  dos  benefícios  a  que  se  refere  esta  lei  não  exime  o

beneficiário da realização de todos os exames necessários e indispensáveis para a

habilitação na categoria pretendida, devendo ser observadas as disposições da Lei nº

9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

Art. 6º - O disposto nesta Lei não se aplica às pessoas que tenham cometido crimes

na  condução  de  veículo  automotor,  previstos  no  CTB,  com  sentença  penal

condenatória transitada em julgado.

Art. 7º - Esta lei será regulamentada por decreto do Poder Executivo.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 9 de abril de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação:  A emissão de uma Carteira Nacional  de Habilitação -  CNH - é um

processo muitas vezes caro e dispendioso. Este projeto de lei procura não só facilitar

que a população carente retire sua Carteira Nacional de Habilitação, mas também

possibilitar  que  estas  pessoas  concorram  a  vagas  de  emprego  onde  a  CNH  é

necessária.

No Estado de Pernambuco, nordeste do Brasil, um programa similar a este que se

propõe  beneficia  a  população  pernambucana,  emitindo-se  a  Carteira  Nacional  de

Habilitação  gratuitamente.  Em  2013,  serão  ofertadas  um  total  de  18  mil  CNHs

oriundas deste  programa. Desde a  criação do projeto,  em 2008,  foram investidos

aproximadamente  45  milhões  e  mais  de  54  mil  pernambucanos  já  obtiveram  o

documento gratuitamente.

Portanto,  entendemos  que  este  projeto  beneficiará  diretamente  a  população

mineira,  possibilitando  que  os  cidadãos  carentes  tenham  facilidades  para  ser

inseridos no mercado de trabalho e melhor suas condições de vida.

Nestes termos, conto com a aprovação deste projeto de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dinis

Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.652/2012 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.940/2013

Declara de utilidade pública o Instituto Cultural Asas da Liberdade, com sede no

Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Cultural Asas da Liberdade,

com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 9 de abril de 2013

Duilio de Castro

Justificação:  O  Instituto  Cultural  Asas  da Liberdade,  com sede  no Município  de

Contagem, tem por finalidade a promoção da reinserção social de reclusos e menores
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delinquentes  e  proporciona o  desenvolvimento  de  ações  de apoio  às  famílias  de

condenados, egressos, jovens e adolescentes, objetivando melhor qualidade de vida.

Ainda nesse contexto, desenvolve atividades que envolvem educação profissional e

cultural, saúde e esportes e efetua auxílio na execução de alternativas penais, no que

diz respeito a pena ou medida de prestação de serviços daqueles  que tiveram a

condenação com base no art. 46, § 2º, do Código Penal Brasileiro.

Para validar a declaração de utilidade pública da referida entidade, conto com o

apoio dos nobres parlamentares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.941/2013

Declara de utilidade pública o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Apoio à

Pessoa Humana de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  de  Desenvolvimento

Sustentável e Apoio à Pessoa Humana de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Reuniões, 9 de abril de 2013

Duilio de Castro

Justificação: O Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Apoio à Pessoa Humana

de Ribeirão das Neves tem por finalidade a assistência social  e melhorias para a

comunidade local, proporcionando orientações no âmbito do direito e da cidadania e

promovendo a cultura e o esporte e a valorizando das tradições dos conhecimentos

éticos, dos direitos humanos e da democracia, entre outras finalidades. Objetiva ainda

a realização de atividades que envolvem educação, esporte e saúde e parcerias com

o poder público, privado e internacional e com universidades e faculdades. Objetiva

ainda  diversas  ações  específicas,  como  a  criação  de  creche,  escola  de  ensino

profissionalizante, oficinas culturais, núcleo de prevenção à criminalidade, elaboração

de projetos e captação de recursos, além de realização de excursões e viagens para

os jovens, promoção de inclusão produtiva e pesquisa tecnológica, entre outros e,



700
____________________________________________________________________________

principalmente, promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à fome

e à pobreza.

Para validar a declaração de utilidade pública da referida entidade, conto com o

apoio dos nobres parlamentares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.942/2013

Declara de utilidade pública a Associação Pro Melhoramentos do Bairro Alto Bom

Jesus, com sede no Município de Matozinhos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pro Melhoramentos do

Bairro Alto Bom Jesus, com sede no Município de Matozinhos.

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

Sala das Reuniões, 9 de abril de 2013

Duilio de Castro

Justificação: A Associação Pro Melhoramentos do Bairro Alto Bom Jesus, com sede

em  Matozinhos,  tem  por  finalidade  buscar  o  progresso  e  o  desenvolvimento  do

Município  atuando  junto  às  autoridades  constituídas,  representantes  classistas,

empresários e o povo em geral. Também nesse contexto busca incentivar a promoção

e a formação de um ideal sócio-político-cultural entre várias gerações de pessoas da

comunidade ou ligadas ao Município por laços de afinidade e simpatia, cultivar a mais

ampla e perfeita cordialidade entre os sócios, zelar pela melhoria das condições de

vida e do embelezamento do bairro, firmar convênios com associações e congêneres,

autarquias, entidades religiosas, federais, estaduais, municipais e outros. Também faz

a promoção e assistência às pessoas carentes,  crianças,  adolescentes,  mulheres,

idosos e pessoas deficientes.

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 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 3.943/2013

Declara de utilidade pública a Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas da

Assembleia de Deus - CIBEADCONG -, com sede no Município de Congonhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Confederação de Irmãs Beneficentes

Evangélicas da Assembleia de Deus - CIBEADCONG -, com sede no Município de

Congonhas.

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

Sala das Reuniões, 9 de abril de 2013.

Duilio de Castro

Justificação: A Confederação de Irmãs Beneficentes Evangélicas da Assembleia de

Deus - CIBEADCONG - , com sede em Congonhas, tem por finalidade combater a

fome e a pobreza; proporcionar moradia digna através de programas habitacionais de

natureza comunitária; desenvolver atividades culturais, esportivas, recreativas e de

lazer; promover a proteção, o amparo e o atendimento das crianças e dos idosos

carentes; criar cursos em diversos segmentos; implementar curso de alfabetização;

integrar os jovens e adultos ao mercado de trabalho; realizar oficinas de artesanato;

proporcionar  assistência  médica,  dentária  e  psicológica  aos  assistidos;  realizar

campanha para distribuição de agasalhos; desenvolver trabalho de conscientização

para a proteção e a preservação do meio ambiente; proteger a saúde das famílias

vulnerabilizadas;  realizar  campanha  de  combate  às  doenças  transmissíveis  e

infectocontagiosas em integração com os órgãos competentes; patrocinar ações de

proteção, habilitação, reabilitação e integração à vida comunitária de pessoas com

deficiência.

Para obter a declaração de utilidade pública da referida entidade, conto com o apoio

dos nobres parlamentares 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.
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PROJETO DE LEI Nº 3.944/2013

Declara de  utilidade pública  a  Associação Comunitária  Abrigo  da Terceira Idade

Terra de Canaã, com sede no Município de Barroso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Abrigo da

Terceira Idade Terra de Canaã, com sede no Município de Barroso.

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

Sala das Reuniões, 9 de abril de 2013.

Duilio de Castro

Justificação: A Associação Comunitária Abrigo da Terceira Idade Terra de Canaã,

com sede no Município de Barroso, tem por finalidade apoiar e desenvolver ações

para  a  elevação da  qualidade de vida  da  população,  incluindo  a  assistência  aos

menos  favorecidos  na  terceira  idade  e  às  minorias  excluídas;  a  promoção  do

desenvolvimento social, o combate à pobreza, a prevenção da aids e do consumo de

drogas, a defesa dos direitos das pessoas com deficiência física e das mulheres, a

assessoria jurídica gratuita, o combate à discriminação de gênero, racial ou social e a

promoção da ética, da paz, da cidadania e dos direitos humanos, entre outras. Seu

principal objetivo é proporcionar aos internos da terceira idade acomodações, abrigo

e alimentação.

Para a declaração de utilidade pública da entidade, conto com o 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 Nº 3.945/2013

Dá a denominação de José Vitor Irmão à estrada que liga o Município de Pedra

Bonita à BR-116.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada José Vitor Irmão a estrada que liga o Município de Pedra

Bonita à BR-116.

Art.  2º - O DER-MG providenciará, com recursos previstos no seu orçamento, a
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confecção de placas indicativas da denominação de que trata esta lei.

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

Sala das Reuniões, 9 de abril de 2013.

Sebastião Costa

Justificação: José Vitor Irmão, que há algum tempo, aos 84 anos, faleceu, é o pai

de um dos mais reconhecidos líderes políticos do Município de Orizânia e região,

Ébio José Vitor. Este, por sua vez, foi Prefeito por dois mandatos e Vereador também

por  dois  mandatos,  quando  ocupou  o  cargo  de  Presidente  da  Câmara Municipal

desse Município.

José  Vitor  Irmão  deixou  importante  legado  à  população  de  Pedra  Bonita.  Ali

começou  sua  vida  de  trabalhador,  caminhoneiro  simples,  pai  de  quatro  filhos.

Comerciante, trafegava pela estrada que liga Pedra Bonita à BR-116 quase que todos

os dias, desde que começou suas atividades.

O ronco do caminhão era conhecido; vida do interior, todos sabiam se José Vitor

Irmão  chegava  ou  saía  da  cidade.  Pessoa  carismática,  não  foi  difícil  para  ele

conquistar a simpatia de seus conterrâneos.

Dar a denominação de José Vitor Irmão à estrada que liga Pedra Bonita à BR-116

significa mais do que homenagear uma pessoa ou mais do que reconhecer a figura

de  uma  pessoa  que  teve  uma  trajetória  digna  e  invejável;  significa,  sim,  dar

verdadeira  identidade  ao  povo  de  Pedra  Bonita.  Fosse  exigido  um  plebiscito,

podemos, sem sombra de dúvida, afirmar que tal denominação seria aprovada por

unanimidade por aqueles que conheceram José Vitor Irmão.

A propósito, a referida estrada foi beneficiada pelo programa do governo de Minas,

inaugurado pelo Senador Aécio Neves, então Governador do Estado, que visava a

levar o asfaltamento a todos os Municípios mineiros.

Com essas considerações,  conta o subscritor  do  presente projeto  de  lei  com o

apoio dos nobres pares para a sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.946/2013

Declara de utilidade pública a Organização Não Governamental Sorriso Solidário,

com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Organização Não Governamental

Sorriso Solidário, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 9 de abril de 2013.

Luiz Humberto Carneiro

Justificação:  A entidade  tem  como  finalidade  realizar  ações  de  promoção  eda

saúde, oferecer cursos profissionalizantes, desenvolver projetos de reforço escolar,

coordenando as iniciativas de individuais e coletivas dos associados.

Diante da importância das ações realizadas pela Organização Não Governamental

Sorriso Solidário,  contamos com o apoio  dos nobres pares para aprovação deste

projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade pública.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.947/2013

Cria o Programa Empresa Amiga da Educação no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Cria o Programa Empresa Amiga da Educação no âmbito do Estado, com o

propósito  de  estimular  as  pessoas  jurídicas  a  contribuírem  para  a  melhoria  da

qualidade do ensino nas redes públicas estadual e municipais.

Parágrafo único - A participação das pessoas jurídicas no Programa de que trata

esta  lei  dar-se-á  sob  a  forma  de  doação  de  materiais,  realização  de  obras  de

manutenção,  conservação,  reforma  e  ampliação  de  prédios  escolares  ou  outras

ações que visem beneficiar o ensino nas escolas estaduais e municipais.

Art. 2º - As pessoas jurídicas participantes poderão divulgar, com fins promocionais

e publicitários, as ações praticadas em benefício da escola adotada.

Art. 3º - O poder público não terá ônus de nenhuma natureza e não concederá às
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empresas participantes nenhuma prerrogativa além das previstas no art. 2º desta lei.

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

Sala das Reuniões, 9 de abril de 2013.

Gustavo Perrella

Justificação:  A  educação  deve  ser  vista  como  um  processo  que  assegura  a

formação e o desenvolvimento intelectual e moral do ser humano.

O conhecimento faz com que lutemos por uma sociedade mais justa e igualitária.

Destarte, para que se alcance o desejado nível intelectual e moral, é necessário que

as escolas possuam ambientes que despertem o interesse de seus alunos.

Para  que  isso  seja  possível,  todos  os  setores  da  sociedade  devem  sentir-se

responsáveis pelo processo educativo de nossas crianças, não deixando somente a

cargo do Estado essa tarefa.

A manifestação de solidariedade que este projeto visa estimular é uma importante

forma de cooperação para o desenvolvimento do ensino no âmbito do Estado.

Pela  razões  aduzidas,  conto  com o  apoio  dos  meus  nobres  Deputados  para  a

aprovação desta proposição.

- 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.

REQUERIMENTOS

Nº 4.525/2013, do Deputado Arlen Santiago, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Montalvânia  pelo  51º  aniversário  de

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

Nº  4.526/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Prefeitura  de  Belo  Horizonte  pedido  de  providências  para  a

implantação  de  mão  única  na  Rua  Edith  Mello  Silva,  no  Bairro  Vista  Alegre,

permitindo-se o trânsito de veículos apenas no sentido da Rua Herculano Mourão

Salazar para a Rua Santarém.

Nº  4.527/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para que o quadro

de horários da linha 6260 - Veneza-Belo Horizonte - Via BR-040 - inclua, nos dias

úteis, o horário das 4 horas. (- Distribuídos à Comissão de Transporte.)
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Nº 4.528/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Hospital João XXIII pelos 40 anos de sua fundação. (-

À Comissão de Saúde.)

Nº 4.529/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  o  Sr.  Durleno  Barbosa  de  Rezende,  proprietário  da

Fazenda dos Patos, pelo Prêmio Nacional de Competitividade para Micro e Pequenas

Empresas  -  MPE Brasil  -,  na  categoria  Agronegócios.  (-  À  Comissão  de  Política

Agropecuária.)

Nº 4.530/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  20º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram na operação que apreendeu 145 sacas de café, 31 cabeças de gado e 2

veículos no Município de Pouso Alegre, bem como seja encaminhado ao Comando-

Geral  da  PMMG  pedido  de  providências  para  a  concessão  de  recompensa  aos

policiais pelo relevante serviço prestado.

Nº 4.531/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sd.  Gabriel  Rassi  e  o  Sd.  Heitor  de  Freitas  Ferreira  pelo

salvamento heroico de uma mulher que caiu do Viaduto Santa Quitéria, no Município

de Belo  Horizonte,  e  seja  encaminhado ao Comando-Geral  da  PMMG pedido  de

providências para a concessão de recompensa aos policiais pelo relevante serviço

prestado.

Nº 4.532/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  8º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram na operação que apreendeu mais de 570 pedras de "crack", no Município de

Lavras, e seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências

para a concessão de recompensa aos policiais pelo relevante serviço prestado.

Nº 4.533/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Ten.  PM  Francis  Albert  Cotta  pelo  lançamento  do  livro

"Matrizes do Sistema Policial  Brasileiro". (- Distribuídos à Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 4.534/2013, do Deputado Fábio Cherem, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  São  Lourenço  pelo  aniversário  desse
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Município.

Nº 4.535/2013, do Deputado Sebastião Costa, em que solicita seja formulado voto

de pesar pelo falecimento do Sr. Davis Antônio Cardoso Júnior, ex-Prefeito Municipal

de Abre-Campo, ocorrido nesse Município, em 5/4/2013. (- Distribuídos à Comissão

de Assuntos Municipais.)

Nº 4.536/2013, do Deputado Tadeu Martins Leite, em que solicita seja encaminhado

ao  Comando-Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  pedido  de  informações  sobre  quais

providências serão tomadas para a devolução da escada Magirus ao Município de

Montes Claros ou a aquisição de equipamento semelhante para atender ao Município.

(- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.537/2013, do Deputado Tadeu Martins Leite, em que solicita seja formulada

manifestação  de  repúdio  (a  ser  encaminhada  à  Confederação  Sul-Americana  de

Futebol) às atitudes violentas de alguns jogadores do Arsenal Fútbol Club de Sarandí

após  a  partida  contra  o  Atlético  Mineiro  pela  Taça  Libertadores  da  América,  em

3/4/2013, no Estádio Independência; e seja encaminhado à mesma entidade pedido

de providências para a punição daquele clube e dos referidos atletas. (- À Comissão

de Esporte.)

Nº 4.538/2013, do Deputado Luiz Henrique, em que solicita seja encaminhado à

Presidente da República pedido de providências para a alteração da alínea "c" do

inciso  I  do  art.  19  do  Decreto  nº  7.775,  de  4/7/2012,  de  modo  a  se  ampliar  de

R$4.000,00 para R$10.000,00 o limite financeiro semestral na modalidade Incentivo à

Produção e ao Consumo de Leite. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 4.539/2013, do Deputado Luiz Henrique, 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.  Fernando  Henrique  Cardoso.  (-  À

Comissão de Administração Pública.)

Nº  4.540/2013,  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Companhia Brasileira de Trens Urbanos pedido de providências para

que seja realizado o conserto do elevador para acesso de pessoas com deficiência

localizado na Estação Metroviária São Gabriel.

Nº 4.541/2013, das Comissões de Direitos Humanos e de Defesa do Consumidor,
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em que solicitam sejam encaminhados ao Procon Assembleia e ao Procon-MG as

notas  taquigráficas  da  1ª  Reunião  Conjunta  dessas  Comissões,  que  teve  por

finalidade  debater  o  fechamento  de  19 prontos-atendimentos  pediátricos  em  Belo

Horizonte; e pedido de providências para o enfrentamento dos problemas causados

pelo mencionado fechamento.

Nº 4.542/2013, das Comissões de Direitos Humanos e de Defesa do Consumidor,

em  que  solicitam  seja  encaminhado  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  pedido  de

providências  para a apuração das denúncias, formuladas na 1ª  Reunião Conjunta

dessas Comissões, relativas à baixa remuneração dos médicos e dos hospitais pelos

planos de saúde privados.

Nº  4.543/2013,  da  Comissão  de  Política  Agropecuária,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Instituto  Mineiro  de  Agropecuária  pedido de providências  para  a

criação de grupo de trabalho, com representação das associações de produtores de

queijo  artesanal  e  de  outras  entidades  da  sociedade  civil,  para  colaborar  na

regulamentação da Lei n° 20.549, de 2012, que dispõe sobre os queijos artesanais de

Minas.

- São também encaminhados à Presidência requerimentos da Deputada Ana Maria

Resende e dos Deputados Fábio Cherem e outros (2), Fred Costa e outros, Célio

Moreira e outros e João Leite e outros.

Comunicações

- São também encaminhadas à Presidência comunicações da Comissão da Pessoa

com Deficiência e do Deputado Sebastião Costa.

Questões de Ordem

O Deputado Rômulo Viegas - Sr. Presidente, serei rápido. Quero manifestar a V.

Exa., que preside a reunião nesta tarde, e aos demais membros, uma preocupação. A

Anatel, alegando falta de outorga para o canal aberto, mandou lacrar equipamentos

de  retransmissão  de  TV  aberta  em  várias  cidades  mineiras,  em  torno  de  400

Municípios.  Cerca  de  350  mil  pessoas  estavam  sem  o  canal  aberto  e  poderão

continuar nessa situação. Houve a concessão de uma liminar pela Justiça, mandando

abrir-se o sinal aberto. Gostaríamos que a Anatel, em vez de mandar, sem comunicar,

lacrar os equipamentos das retransmissoras, estabelecesse um diálogo e, por meio
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dele, Sr. Presidente, quem sabe, criasse um termo de ajustamento de conduta, para

que as retransmissoras tomem as providências quanto ao que a Anatel alega estar

irregular.  Contudo,  lamentavelmente  agora,  num  período  em  que  as  pessoas

precisam  das  informações,  a  Anatel,  sem  obediência  ao  Ministério  das

Telecomunicações,  que, para surpresa minha, deu uma entrevista dizendo não ter

como interferir  na Anatel, por ser uma agência reguladora independente, mas são

ambos  do  governo  federal...  Isso  está  trazendo  um  transtorno  enorme  para  a

população. As cidades do Sul de Minas estão tendo enormes prejuízos. Os Prefeitos

estão assustados com essa decisão. Assim, agradeço a V. Exa. a questão de ordem,

mas quero  registrar  que o caminho é o  diálogo e,  quem sabe,  até um termo de

ajustamento de conduta, a fim de se chegar a uma solução que beneficie a população

do Sul de Minas.

O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  É  exatamente  sobre  esse  assunto  que  o

Deputado Rômulo Viegas abordou que também quero manifestar minha preocupação.

Em decorrência de uma decisão unilateral, a nossa região, o Sul de Minas, está sem

a retransmissão de TV. A Anatel tomou essa decisão sem nenhuma notificação ou

comunicação a ninguém. A propósito, ocorrido o fato, foi apresentado requerimento à

Comissão  de  Transporte  solicitando  a  realização  de  audiência  pública.  Agora,

aguardamos que o Presidente da Comissão determine a realização dessa audiência,

para a qual convidamos representantes da Anatel e do Ministério Público e Prefeitos.

Somente com esse importante debate poderemos avançar na negociação, em vez de

ficar sob a égide de uma liminar concedida pelo Poder Judiciário, lembrando que hoje

a  retransmissão  está  sendo  feita  graças  à  tutela  jurisdicional.  O  que  queremos

efetivamente é debater esse assunto. Para isso, apresentamos requerimento, já no

primeiro  dia  do  fato  ocorrido,  solicitando  a  realização  de  audiência  pública  para

esclarecer o assunto, que nos preocupa muito. Certamente buscamos o apoiamento

desta Assembleia junto ao Ministério Público e à Anatel. Obrigado.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.

Deputadas, telespectadores da TV Assembleia, inicialmente quero pedir a todos os
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santos e ao nosso bom Deus que nos protejam, de modo especial ao Deputado José

Henrique - que ele tenha plena saúde, para podermos continuar nosso trabalho nesta

Assembleia, espaço de serviço para o povo de Minas Gerais.

Aproveitando  o  último  assunto  abordado  aqui,  mídia  e  comunicação,  e

considerando  que  nesta  semana  celebramos  a  imprensa,  quero  começar

manifestando  minha  inquietude  e  preocupação  com  o  sistema  de  comunicação

brasileiro, ainda cheio de vícios, problemas, entraves e obstáculos que nos impedem

de  ter  um  sistema que  cumpra  os  fundamentos  da  democracia,  da  liberdade  de

imprensa e da possibilidade e necessidade de que a imprensa brasileira e o nosso

sistema nacional de comunicação sejam de fato o espaço de garantia de todas as

informações necessárias ao pleno desenvolvimento de cada cidadão deste país.

Em  relação  ao  nosso  sistema  de  comunicação,  preocupa-me  que  a  nossa

imprensa, que deveria ser livre para bem informar a nossa comunidade, muitas vezes

seja submetida a situações de ameaças e constrangimentos, que definitivamente não

podemos admitir. É necessário que todo o poder público - Ministério Público, Polícia

Civil  e  o Estado,  de  modo especial  -  se comprometa  a  apurar  os  crimes que se

cometem contra  nossos  jornalistas.  Aqui,  quero  lembrar  o  jornalista  recentemente

assassinado em Ipatinga em um crime por cujo esclarecimento clama o povo mineiro

e brasileiro.

Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  a Assembleia Legislativa tem realizado diversas

expedições, encontros nos mais diferentes rincões das diferentes regiões do Estado,

prestando contas do que tem feito ultimamente. É sobre duas questões fundamentais

que quero fazer minha reflexão. Em primeiro lugar, sobre a dívida pública, temos uma

comissão  que,  em  virtude  da  eleição  de  parlamentares  para  outros  cargos  e  da

eleição  da  Mesa  desta  Casa,  está  com  número  insuficiente  de  Deputados.  Essa

comissão,  de  análise  e  renegociação  da  dívida,  precisa  ser  reconstruída  para  a

conclusão dos  trabalhos.  A Assembleia  de  Minas,  que  considera  a  dívida  pública

como  assunto  importante  para  ser  discutido  e  analisado  e  levou  a  questão

praticamente a todas as outras Assembleias estaduais, não pode ficar sem concluir

seus trabalhos.

Não podemos perder a oportunidade, em vista das pesquisas que fizemos, de não
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darmos por terminada a análise sobre as dívidas do Estado. Essa comissão tratou de

duas questões fundamentais em relação às dívidas do Estado. Duas dívidas, uma

delas é a do Estado com a União, uma dívida malfeita e mal convencionada no final

da decáda de 90, a qual está sobrecarregando por demais o Estado de Minas Gerais,

tornando-se  insuportável  para  o  Estado  em  função  da  sua  grandeza  e

fundamentalmente das taxas que se cobram e se fazem prevalecer sobre os seus

valores. A dívida, que era da ordem aproximadamente de R$15.000.000.000,00, em

1998,  cujo  pagamento  já  supera  R$20.000.000.000,00,  permanece  em  valores

superiores a R$60.000.000.000,00. Temos de rever essa dívida, é necessário revê-la.

Tenho proposto que, para que uma dívida dessa natureza seja paga, e paga com

dinheiro público, do povo brasileiro, do povo mineiro, é preciso que ela seja auditada,

investigada e plenamente reconhecida, a fim de que o povo de Minas Gerais não

pague por aqueles recursos que não utilizou, que o Estado não destinou efetivamente

para atender aos interesses públicos mais relevantes em relação à saúde, educação,

segurança, infraestrutura, enfim, ao desenvolvimento do Estado. Existem pelo menos

suspeitas muito sérias de que parte desses valores nunca foi utilizada para atender

aos interesses da população de Minas.

Outra variável dessa dívida é a dívida que o Estado tinha ou tem com a Cemig,

próxima a R$6.000.000.000,00. Também no final da década de 90, essa dívida não

chegava a R$1.000.000.000,00, mas hoje estaria em torno de R$6.000.000.000,00,

com  informações  que  não  estão  claras  para  nós.  Nenhuma  informação  foi

encaminhada  à  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  do  ponto  de  vista  da

negociação ou da renegociação do pagamento da dívida que o Estado tem com a

Cemig. Para nós, essa dívida, do jeito que foi feita e conveniada, é absolutamente

inaceitável. É uma dívida indecente, perversa, que sacrifica o povo de Minas Gerais,

e  não  podemos  aceitar  simplesmente  que  ela  seja  paga  sem  uma  efetiva  e

transparente prestação de contas para a Assembleia  de Minas e para o povo de

Minas Gerais.

Então quero deixar  registrado aqui  que a nossa comissão precisa ser  refeita,  e

espero  que  o  nosso  Presidente  possa  reconstituir  a  comissão,  porque  existem

impedimentos regimentais que nos impedem de participar da Comissão Especial da
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Dívida Pública. Portanto é preciso que outros nomes sejam indicados para que, por

meio  dessa  comissão  ou,  se  não  por  meio  dela,  por  meio  da  Comissão  de

Fiscalização Financeira e Orçamentária, possamos analisar definitivamente quanto o

Estado  de  Minas  Gerais  deve,  quanto  pagou  ou  deve  pagar  à  Cemig,  qual  é  a

natureza dessa negociação, a fim de que, em nome do princípio da transparência e

das  boas  práticas  da  administração  pública,  essa  questão  seja  definitivamente

resolvida.

Finalmente quero tratar também de uma questão que considero muito relevante. É

uma  ação  muito  positiva  que  a  Assembleia  Legislativa  abraçou,  que  todos  nós,

parlamentares,  abraçamos  e  que  se  estendeu  às  Câmaras  de  Vereadores,  às

Prefeituras,  às  diferentes  entidades  representativas  do  povo  de  Minas  Gerais,  a

outros Estados brasileiros.

Uma ação que,  quando chegar ao Congresso Nacional  no seu inteiro teor,  não

tenho dúvida alguma os parlamentares acolherão, pois é uma solicitação do povo

mineiro  e  brasileiro.  Essa  ação  é  um  abaixo-assinado  solicitando  ao  Congresso

Nacional um projeto de lei que estabeleça que o governo federal, ou seja, a União

aplique,  no mínimo, 10% das suas receitas brutas para atender ao SUS, enfim, a

saúde. Queremos que esses recursos sejam destinados exatamente para atender ao

SUS.

Sei que, neste momento, há forças poderosas e importantes, que eventualmente

são nossas aliadas, reivindicando e ajudando a engrossar esse abaixo-assinado, a

fim de garantir mais recursos para a saúde, para atender às necessidades do povo

brasileiro.  No  entanto,  sabemos  também  que  há  instituições  -  aliás,  estamos

acompanhando-as de perto e sabemos o jogo de interesses que há no sistema de

saúde - que mais querem que esse dinheiro chegue ao Ministério da Saúde e ao

sistema  de  saúde,  para  atender  aos  seus  interesses  financeiros,  econômicos  e

capitalistas.

Nesse sentido, temos de ter muito cuidado, muita vigilância e muita ação para que

os recursos públicos que serão acrescidos ao orçamento da saúde - da ordem de

R$40.000.000.000,00 ou R$45.000.000.000,00 -, em função do eventual projeto de lei

- que trata de mais recursos e dos 10% dos recursos orçamentários da União para a
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saúde -, sejam aplicados de maneira efetiva, definitiva e absolutamente transparente

no SUS, a fim de cumprir efetivamente o ideário - sendo ele SUS, conduzido pelo

poder de Estado, da União, dos Estados e dos Municípios - de atender à população

em  todas  as  suas  necessidades,  durante  todo o  tempo,  fundado no princípio  da

universalidade,  integralidade  e  gratuidade.  O  intuito  é  que  qualquer  brasileiro  ou

brasileira, em qualquer lugar deste país, receba atenção à saúde de acordo com suas

necessidades,  com  o  que  é  fundamental  para  o  seu  bem-estar  e  o  seu  pleno

desenvolvimento. Estamos trabalhando essa questão.

Quero apresentar-me aqui  também como componente  e participante  do  setorial

nacional do PT, em que, Deputado Paulo Guedes, todos levantamos essa questão de

que é preciso que o governo federal destine mais recursos ao setor de saúde e que

estes  cheguem aonde é  necessário.  Tenho absoluta  convicção de que,  com eles

aplicados  corretamente,  teremos  um  país  com  maior  qualidade  de  vida  e  mais

segurança na saúde pública, banindo as epidemias e o sofrimento do povo.

Hoje, no Brasil, estamos vivendo, de maneira muito intensa no Estado de Minas

Gerais - aliás, lamentavelmente a minha cidade de Uberaba está em primeiro lugar -,

uma  situação  de  epidemia  de  dengue,  que  só  existe  por  falta  de  boa  gestão,

orientação e formação adequada. Além disso, em todos os sentidos, ocorre também

por falta de recursos públicos necessários para a formação, a qualificação profissional

e a melhoria das condições de vida da população. Não tenho dúvida alguma de que,

com uma pessoa bem informada - aliás, qualquer uma, sejam as nossas crianças que

estão nas escolas, sejam os idosos -, ou melhor, todas as pessoas bem informadas

sobre o combate à dengue, poderemos evitar definitivamente essa doença.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Deputado Adelmo Carneiro Leão, quero

primeiramente  parabenizá-lo  por  trazer  um  tema  tão  importante,  ou  seja,  uma

discussão que faz parte hoje da agenda em todo o País. A questão da saúde tem nos

preocupado bastante. A tendência é que levantemos essa discussão cada vez mais.

Esperamos que a nossa Presidenta Dilma tome a atitude de ajudar-nos a resolver

esse problema, conforme já tem feito em tantos outros setores.

Quero também, Deputado Adelmo, cobrar uma atitude do Estado, que está ausente,

não tem se preocupado em aplicar recursos na saúde, não apenas agora, mas desde
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2003. Sexta-feira, ganhamos uma ação, da qual Aécio Neves apelou. Trata-se de um

processo que protocolamos sobre os recursos não aplicados na saúde pelo governo

de Minas -  mais  R$4.000.000.000,00. A decisão saiu na sexta-feira, ele perdeu o

recurso. Está comprovado que Minas Gerais está deixando de investir os recursos

regulamentários na saúde. Precisamos fazer com que o governo do Estado tenha um

tratamento  diferenciado  para  que  os  recursos  cheguem,  de  fato,  na  base.  Os

hospitais estão pedindo socorro. As coisas não funcionam nos pequenos Municípios,

nos Municípios mais pobres. Está na hora de fazer uma cobrança.

Então, gostaria de parabenizá-lo por tratar desse assunto e deixar essa reflexão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero concluir com esta reflexão. Considero

que todas as nossas lutas, de todos, em que reivindicamos mais recursos para a

saúde,  a  partir  do  governo  federal,  são  legítimas.  Mas  o  Estado,  os  agentes  do

Estado de Minas Gerais, que tanto têm cobrado do governo federal para que coloque

mais recursos, que todos nós queremos, também precisam dar bons exemplos.

Estou visitando os hospitais públicos da rede Fhemig,  e eles  precisam de mais

recursos. No ano passado, em virtude do cumprimento da Emenda Constitucional nº

29,  o  que  não  ocorreu  até  2011,  o  Estado  deve  ter  injetado  quase

R$1.000.000.000,00 a mais  no  sistema de saúde.  Mas  os  servidores públicos do

Estado ainda continuam carentes, ainda faltam equipamentos modernos nos hospitais

do Estado, ainda faltam condições adequadas para que o Estado de Minas Gerais,

além de fazer  a ação de cobrança do governo federal,  possa dar  bons exemplos

cuidando do que é  seu,  do seu sistema de saúde,  implementado  pela  Fhemig  e

Hemominas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, telespectadores que

acompanham a TV Assembleia, boa tarde. Mais uma vez, a Câmara dos Deputados

tentará,  nesta  semana,  votar  a  proposta  de  alterações  do  nosso  sistema político

eleitoral. Aliás, nem chamaria de reforma política na acepção mais ampla do termo,

porque as divergências são tantas, e a dificuldade de se construir um consenso é

muito grande. No relatório do Deputado Henrique Fontana, nosso companheiro do PT,
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da comissão especial, é apresentado o que é possível, o que pelo menos pode ser

uma base mínima para o início dessa importante votação.

Muitas  vezes,  o  cidadão  mais  distanciado  da  vida  política  não  se  atém  à

importância  do  debate  que  o  Congresso  vai  realizar  nesta  semana.  Muitos  dos

problemas que vivenciamos hoje são relacionados com o desvio de verba, com casos

de  denúncia  em  órgãos  públicos,  com  irregularidades  em  financiamentos  de

campanha,  com  a  pulverização  partidária  e  ideológica.  Agora  estamos  vendo,  na

Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, um sinal do que essa

dispersão pode trazer. Esses problemas estão relacionados a algumas deformações

do nosso sistema político eleitoral.

Diria  até  que,  comparativamente,  se  levarmos  em  conta  a  nossa  recente

experiência democrática pós-ditadura militar, o Brasil vai bem do ponto de vista do

seu processo eleitoral, da Justiça Eleitoral, da vida regular partidária, das eleições, da

alternância democrática de poder, têm que valorizar essas conquistas, principalmente

aqueles  que  vivenciaram,  ao  longo  de  décadas  da  nossa  história,  momentos  de

fechamentos,  de  arbítrio,  de  ditadura  e  de  impeditivos  democráticos.  Temos  que

valorizar a nossa democracia.

O  fato  é  que  essa  mesma  democracia,  esse  mesmo  sistema  precisa  ser

aperfeiçoado.  Não  há  democracia  sem  partidos  políticos  fortes,  ideológicos,

enraizados na vida social, com nitidez programática suficiente para que o eleitor faça

escolhas racionais, para que as deliberações sejam orientadas por um rumo político

de  projeto  de  vida,  de  projeto  de  governo.  Infelizmente,  hoje  no  Brasil,  há  essa

pulverização, uma liberalização na formação de partidos, e o nosso modelo eleitoral

personaliza o voto. Essa é uma outra característica do nosso modelo, um modelo

centrado na pessoa do candidato e não no projeto que tal candidato representa. Isso,

associado ao modelo em que o financiamento privado de campanha é a regra, faz

com  que  hoje  os  resultados  eleitorais  atendam  muito  mais  à  soma  de  poder

econômico mais personalidade do candidato, figura do candidato, muitas vezes figura

construída pelo “marketing”,  muitas vezes figura construída com auxílio do próprio

poder econômico. Essa é uma deformação que precisa ser enfrentada sob pena de a

“financeirização” das campanhas deturpar a representação democrática.
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Esse assunto é muito polêmico, e o tempo de tribuna não me permite aprofundar

nos argumentos. Existem defesas apaixonadas do voto em lista fechada, do voto -

como  é  hoje  -  em  lista  aberta,  do  voto  distrital  e  do  distrital  misto.  A proposta

apresentada pelo relator Henrique Fontana é uma proposta intermediária, que, neste

momento, eu defenderia, o voto em lista flexível: o partido ordena a lista, as pessoas

votam  na  lista  do  partido,  mas  com  a  liberdade  de,  naquela  lista,  votarem  no

candidato.  O  resultado  eleitoral  seria  a  combinação  do  voto  dado  ao  partido  e

reordenado  através  da  preferência  do  eleitor,  com  financiamento  público  de

campanha.  Essa  também  é  outra  questão:  ninguém  suporta  mais  o  sistema  de

financiamento privado de campanha. A população, muitas vezes desinformada, tem

uma  aversão  à  proposta  de  financiamento  público.  A  população  pensa  que  os

recursos para financiar as eleições e os partidos vão sair dos impostos. As pessoas

não sabem e não têm a informação de que, primeiro, os partidos já têm financiamento

do Tesouro, do cofre público; segundo, o tempo de televisão gratuito, por exemplo, é

financiado pelo poder público. Então, já temos um nível de financiamento público de

partidos e de campanhas.

Mas o pior é quando esse financiamento privado vem de maneira irregular, do caixa

dois, do desvio de verba, do favorecimento ou da retribuição daquele que recebeu, na

época da campanha, uma contribuição regular ou não do sistema privado.

Sinceramente,  entendo  que,  com  esse  modelo  de  financiamento  privado,

caminharemos celeremente para uma representação cada vez maior de segmentos

orgânicos  de  interesses  econômicos  que  não  fazem  filantropia  na  época  de

campanha  eleitoral.  Eles  têm  seus  interesses  orgânicos,  alguns  mais  legítimos.

Defendo  que  a  sociedade  se  organize  para  ter  seus  representantes  dos

trabalhadores, dos pequenos, médios e grandes agricultores, da saúde privada e da

educação.  Isso  é  legítimo  da  sociedade.  Cada  um  defende  sua  bandeira  e  seu

segmento.  Agora,  se  essa representação em última instância  é  determinada pela

capacidade de financiamento das campanhas, há distorção da democracia, porque aí

é a lei do mais forte e de quem tem mais. Então considero muito importante que o

Congresso  tenha  a  lucidez  de  enfrentar  a  questão  do  financiamento  público  de

campanha, que avance, que desburocratize, por exemplo, a participação direta do
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cidadão na apresentação de projetos de lei ou na discussão dos orçamentos públicos.

Esta Assembleia já tem o mecanismo de emenda popular ao PPAG, ao Orçamento,

sem a exigência mínima de número de assinaturas.

Outra questão polêmica que defendo hoje é a unificação das eleições. Ninguém

suporta mais eleição de dois em dois anos. O nosso calendário é irracional. Você sai

das eleições estadual e nacional e já entra na preparação de uma municipal. No ano

eleitoral, com a nossa legislação, há impedimentos de se fazerem convênios ou se

destinarem verbas. Para citar um exemplo, as entidades sociais, Deputado Gilberto

Abramo,  não podem receber  recursos em períodos  eleitorais.  Então as entidades

sociais - e vivemos isso na Assembleia - estão fadadas a não receber recursos em

ano de eleição. Ano sim, ano não, elas recebem ou destinam recursos e estabelecem

convênios. Sem contar a energia política criativa de todos, que é perdida. É lógico

que deve haver  uma regra de transição,  para que não tenhamos nenhuma regra

casuística de prorrogação de mandatos hoje, mas precisamos apontar um cenário.

Acho  que  isso,  aliás,  elimina  também  alguns  constrangimentos  por  que  muitos

políticos  passam,  ao  ganharem,  um  mandato  e  depois,  por  força  do  partido,  por

projetos  pessoais  legítimos  ou por  pressão da sociedade,  terem de  abandonar  o

mandato  no  meio  para  disputar  outra  eleição.  Isso  trai  a  vontade  do  eleitor.  A

unificação dos mandatos propiciaria... Foi eleito para Deputado, então será Deputado.

Foi eleito para Vereador, então será Vereador. Quer ser Prefeito? Termine o mandato

de  Deputado e  vá  ser  Prefeito.  Hoje  não  há essa  opção  pelo  calendário.  Então,

legitimamente,  as  pessoas,  no meio do mandato,  disputam as eleições,  porque o

calendário assim exige. Precisamos mexer nesse sistema. Hoje ele está priorizando

quem  tem  dinheiro.  Atualmente  quem  está  disputando  eleição  com  favoritismo  é

quem tem dinheiro. Hoje o que está prevalecendo é a força do poder econômico.

Então  temos  de  fortalecer  os  partidos,  a  linha  política,  o  programa,  e  temos  de

enfrentar a discussão da coligação proporcional. Quem sabe a proposta de federação

partidária,  com  o  tempo  pré-determinado...  Porque  não  queremos  impedir  a  vida

política dos partidos menores que se estabelecem. Isso seria a ditadura dos grandes

partidos. Mas devemos estabelecer,  com o mecanismo da Federação, critérios de

alianças mais permanentes, pelo menos no tempo de um mandato, que é de quatro
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anos.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Primeiramente, gostaria de parabenizá-lo.

Temos que trazer esse tema para ser discutido aqui. A questão de unificar as eleições

é importante, porque ninguém suporta ter de disputar eleições de dois em dois anos.

Até quem não está na disputa também disputa de forma indireta, porque temos de

entrar na campanha dos Prefeitos e dos Vereadores. E esse sistema é ruim para o

País, porque, em ano eleitoral, há uma série de restrições, como não poder fazer

convênios. Por isso quero parabenizá-lo, a Assembleia precisa discutir isso.

E o financiamento público de campanha tem de acontecer,  os  parlamentos não

podem mais continuar como estão no Brasil, e está aqui a prova, o Plenário vazio,

ninguém  discute  nada.  Precisamos  de  representantes  mais  autênticos  e

comprometidos com a comunidade, e, com o povo financiando a campanha, o partido

e  o  parlamentar  terão  maior  proximidade  da  comunidade,  sendo  mais  atuantes.

Precisamos ter partidos fortes, sem legenda de aluguel. Portanto parabenizo V. Exa.,

pois está coberto de razão, e temos de abrir com clareza essa discussão para que

chegue ao Congresso Nacional, para que essa reforma política passe o mais rápido

possível e seja aprovada na Câmara. Obrigado.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte)* - Serei breve. Temos de trazer o tema - e

as urnas têm dado a resposta ultimamente - do voto facultativo. Nas últimas eleições,

as abstenções, os votos nulos e os votos em branco superaram o “desincentivo” da

população  de  outros  anos,  o  que  deixou  claro  a  sua  insatisfação  com  a  política

brasileira. É difícil entender como um país democrático possa ter o voto obrigatório.

Se vivemos em  uma democracia,  nada mais  lógico  que  o  voto  ser  facultativo.  É

melhor do que a pessoa se abster, ou votar em branco ou dar um voto de protesto,

como temos visto ultimamente, ou seja, nem este nem aquele, então vai o que já não

faz nada. Então, dentro desse contexto do voto facultativo, seria de suma importância

que o Congresso também debatesse e tivesse total atenção. Obrigado.

O Deputado André Quintão* - Obrigado. Sr. Presidente, sei que houve uma troca

com os  Deputados  Fábio  Cherem e Rogério Correia,  que estavam inscritos,  mas

estavam em Comissão, e agradeço.

Quero deixar  essa mensagem de expectativa.  A Assembleia teve uma comissão
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especial,  encaminhou várias  propostas ao Congresso Nacional,  e  esperamos  que

nesta semana o Congresso possa tomar  atitudes que melhorem o nosso sistema

político-eleitoral. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Deputado José Henrique, Deputados, boa

tarde.  Sei  que o Deputado Fábio  Cherem estava inscrito  para falar  e, se V.  Exa.

quiser, poderei conceder-lhe aparte para que faça sua comunicação da outra tribuna.

Sei que está trazendo um assunto importante e, vendo V. Exa., estou lembrando-me

da  reunião  da  Comissão de Segurança Pública  dessa manhã e  do  Delegado  de

Lavras, o Dr. Aílton.

Na semana passada, ele prendeu o homicida do caso das viagens de ônibus de

Poços de Caldas a Belo Horizonte. Houve a morte daquele engenheiro. O Dr. Aílton,

da Polícia Civil de Lavras, agiu com muita competência.

Ouvirei V. Exa., que certamente trará informações importantes para a Assembleia.

O  Deputado  Fábio  Cherem  (em  aparte)*  -  Deputado  João  Leite,  agradeço  a

gentileza. Realmente, o que me leva a aparteá-lo hoje é um problema que repercute

em  todas  as  cidades  de  Minas.  Notoriamente,  a  retransmissão,  a  cargo  das

Prefeituras Municipais, não está regularizada em sua maioria, ou seja, em cerca de

90%  dos  Municípios.  Volta  e  meia,  Sr.  Presidente  e  Deputado  João  Leite,

simplesmente a Anatel decide pinçar algumas cidades e interrompe o sinal. Não estou

me referindo ao sinal de TV a cabo, mas ao sinal das TVs abertas, que atendem às

populações,  aos  usuários  que  não  têm  recursos  para  pagar  TV  a  cabo.  Dessa

maneira, o cidadão, ao chegar do trabalho, quando busca sua única forma de lazer,

encontra o canal obstruído.

O que explica  essa situação de irregularidade? É má vontade dos Prefeitos?  É

vontade de retransmitir de forma ilegal? Em absoluto, a maioria das retransmissoras

municipais  se  encontra  com  projetos  definidos,  devidamente  apresentados  ao

Ministério  das  Comunicações,  que  não  são  apreciados.  Ficam  parados  porque  o

Ministério das Comunicações não consegue dar vazão à demanda de regularização.

Não estamos falando da regularização do canal digital, mas da regularização do canal
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analógico, que daqui a três meses será substituído.

Pergunto ao Deputado João Leite se não seria de muito mais utilidade ao País, ao

usuário e às Prefeituras, que muitas vezes lutam com dificuldades para regularizar

essa situação, pular essa etapa e já cobrar, daqui a três anos, a regularização do

canal digital.

Falaremos sobre a regularidade da retransmissão de canais abertos. No dia 2 de

abril, as retransmissoras de Lavras foram lacradas, interrompendo a retransmissão de

11 canais, o que me fez pesquisar e verificar a situação de Minas Gerais e de outras

localidades. Constatamos que a retransmissão em 90% dos Municípios se configura

de forma irregular. Os estudos do Ministério das Comunicações apontam que cerca

de 6 mil retransmissoras estão em situação irregular por falta de documentos ou por

estarem com seus processos de regularização parados nesse Ministério.

No interior, grande parte das retransmissoras pertence a Municípios que, como eu

já disse, para regularizá-las, precisam providenciar extensa documentação e projeto

técnico  para  entrada  no  Ministério,  que,  após  longo  e  demorado  procedimento,

outorga  as  licenças,  isso  quando  não  apresenta  ainda  exigências  de  nova

documentação. É competência da Anatel apenas a fiscalização das retransmissoras

atuantes.

No entanto, a comunicação entre a Anatel e o Ministério das Comunicações está

defasada. E o que acontece pelo fato de o sistema estar defasado? Às vezes, as

retransmissoras já possuem a documentação, e a licença e a Anatel não tem essa

informação,  o  “site”  não  está  atualizado,  o  que  pode  prejudicar  até  mesmo

retransmissoras que estão em situação perfeitamente regular.

Com  a  decisão  da  Anatel  de  lacrar  canais  de  televisão  no  Estado,  várias

retransmissoras  solicitaram,  ao  mesmo  tempo,  ao  Ministério  das  Comunicações

providências e análises de documentação. O Ministério simplesmente não consegue

atender à demanda para regularização, ou seja, estamos num círculo vicioso.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* -  Nessa linha, quero fazer  uma

observação.

A Anatel manda para cá a fiscalização, fecha, lacra televisão em vários Municípios

de Minas Gerais. Isso deixa milhares de pessoas sem TV e algumas cidades sem
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nenhum canal de TV aberta. A Anatel chega e lacra a televisão. Ela não informa que

está vindo, não avisa que vai chegar, não conversa: lacra e vai embora. Coitada da

televisão que não tem com quem conversar. O fiscal chega, lacra a TV e vai embora.

Agora pergunto: isso está acontecendo no Brasil inteiro? Tenho a certeza de que

não,  Deputado João Leite.  Esse fato acontece apenas em Minas Gerais,  por  que

será? Será que é porque Minas Gerais é governada pelo PSDB? Será que é porque

Minas Gerais é o Estado de origem do Senador Aécio Neves, que é pré-candidato à

Presidência da República? Não tenho notícia de que a Anatel lacrou TVs na Bahia,

Estado governado pelo PT; não tenho notícia de que a Anatel lacrou televisões no Rio

Grande do Sul,  Estado governado pelo PT. Mas, aqui para Minas, vem todo esse

terrorismo. Parece que voltamos à época da ditadura. O PT, que tanto lutou contra a

ditadura, está usando os mesmos instrumentos usados na ditadura. Lacram-se as

televisões, lacram-se jornais.

O jornal “Estadão”, de São Paulo, é proibido de falar do “mensalão”, é proibido de

fazer comercial. Esse é o governo do PT. Ele usa os instrumentos da ditadura para

tentar calar a Oposição. Com isso não podemos concordar.

Parabéns, Deputado Fábio Cherem, pelas suas palavras. Somos solidários com o

que V. Exa. tem trazido a este Plenário. Muito obrigado.

O Deputado João Leite* - Muito obrigado, Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Fábio Cherem (em aparte)* - Estamos aqui hoje para reivindicar deste

Plenário apoio total às televisões abertas, retransmissoras, que a Anatel e o Ministério

das Comunicações ampliem os prazos e apresentem caminhos para solução dessas

irregularidades,  porque  atingem  40%  das  retransmissoras  do  País.  Essa  é  uma

questão social que transcende a esfera política, porque atinge em cheio a vida de

todas as pessoas que utilizam os serviços e que esperam de nós atuação em favor

delas.

Até que sejam retomados os leilões de concessão para rádio e televisão, segundo

declarações  da  própria  Presidenta  Dilma  Rousseff,  será  necessário  cautela  e

harmonização entre todos: os que retransmitem, os que assistem à televisão e, por

fim, os que ditam as normas do Ministério das Comunicações e da Anatel.

Considerando  ainda  a  lentidão  do  procedimento  de  emissão  das  licenças  de
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retransmissão, sugiro que se crie a possibilidade de emissão de licença provisória, a

ser concedida por meio de processo simplificado. Essa licença teria validade até a

análise  final  dos  documentos,  de  forma que as  atuais  retransmissoras  pudessem

funcionar com segurança, sem cometer atos ilícitos ou ilegais e sem temer a qualquer

tempo serem lacradas pela Anatel. É inadmissível que tantas retransmissoras e uma

parte tão grande da população vivam com a constante possibilidade de terem seus

sinais de televisão cortados a qualquer momento. A título de exemplo: em julho do

ano passado, o corte na TV aberta já havia afetado 15 mil pessoas depois que a

Anatel desligou os aparelhos na cidade de Papagaios, região central do Estado. Na

cidade  de  Maravilhas,  5.500  moradores  tiveram  a  programação  da  TV  cortada

abruptamente,  sem aviso,  sem consideração  e  sem possibilidade de retorno pela

Anatel. Esse fato ocorreu também com 6 mil habitantes em Jeceaba. Em Lavras, este

ano, a Prefeitura agiu com rapidez e conseguiu uma liminar, impetrada pelo Prefeito

Marcos  Cherem,  que  ordenou  a  liberação  dos  lacres  dos  equipamentos  de

transmissão de TV aberta na região. Isso afetou 350 mil moradores em 24 Municípios,

impedidos instantaneamente do acesso à televisão.

Deputado João Leite, agradeço sua atenção e sensibilidade com essa questão. Que

a nossa fala no Plenário sirva de alerta a fim de que busquemos juntos uma solução

para impedir que algo que beneficia a população seja tratado de forma ilegal e ilícita,

forçando entes federativos municipais a atuarem quase que na ilegalidade. Obrigado,

Deputado João Leite. Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado João Leite* - Parabéns, Deputado Fábio Cherem. Essa ação do PT me

fez voltar à minha infância na Vila Oeste. Quando eu era criança, no meu bairro havia

praticamente uma casa com TV. E o nosso sonho era assistir à televisão. Nós nos

acotovelávamos nas janelas da casa para tentar ver a televisão. Nunca mais vou me

esquecer do primeiro filme a que assisti: “Tarzan”. O Tarzan dando aquele grito, e o

sonho de criança de assistir  à televisão.  O PT está conseguindo tirar  dos pobres

brasileiros a possibilidade de assistir à televisão. É algo impressionante. Como o PT

faz isso com os pobres brasileiros?

Na verdade,  alguém está me lembrando de que são os mineiros.  Nos Estados

governados  por  outros  partidos  isso  não  ocorre,  mas,  em  Minas  Gerais,  por  ser
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governado  pelo  PSDB,  os  mineiros  estão  sofrendo.  Teremos  uma  grande

oportunidade: parece que segunda-feira o Lula e a Dilma Rousseff vêm aqui, então

vamos pedir para os pobres de Minas Gerais assistirem à televisão da Vila Oeste

onde nasci.

O Deputado Rômulo Veneroso (em aparte)*  -  Serei bastante breve. Agradeço a

oportunidade  do  aparte.  Quero  só  registrar  a  nossa  indignação  com  mais  uma

ausência  de  um  representante  da  Refinaria  Gabriel  Passos  -  Regap  -  em  uma

audiência pública. No ano passado, tivemos esse dissabor na ocasião da retirada do

polo acrílico da Regap de Betim e Ibirité, ou seja, de Minas Gerais. Realizamos aqui

uma audiência pública e tivemos o dissabor do não comparecimento do representante

da Petrobras e da Braskem.

Da mesma forma, os Poderes Legislativos municipais de Betim e Ibirité realizaram

uma audiência  pública,  para  a  qual  fui  convidado e na qual  estive  presente.  Não

paramos ainda de insistir nessa explicação do não cumprimento do protocolo do polo

acrílico em Minas Gerais,  assinado em 2005 pelo Governador -  na ocasião era o

Aécio Neves - e pela Petrobras. Na quinta-feira, a audiência aconteceu às 15 horas,

no auditório da Prefeitura de Betim, com a presença de vários Vereadores de Ibirité e

Betim, mas, mais uma vez, a Petrobras não se fez presente.

Deixo o nosso repúdio por essa falta de delicadeza e até mesmo de respeito pelo

Poder municipal das cidades de Betim e Ibirité, nas quais a Petrobras está instalada.

O  Deputado  João  Leite*  -  Estou  acompanhando  a  sua  luta,  Deputado  Rômulo

Veneroso. Mais uma do PT contra Minas Gerais. Eles tiraram a expansão da Fiat e

também o polo acrílico da Petrobras.

O Deputado Duarte Bechir  (em aparte)  - Deputado João Leite,  ouvi o Deputado

Rômulo Veneroso falar da nossa vizinha Betim. Tenho comigo este recorte de um dos

principais jornais de Minas Gerais,  que traz o seguinte conteúdo: “Uso político da

estatal Petrobras afasta investimentos em Minas Gerais. A falta de investimento da

Petrobras em Minas reflete o uso político da estatal. Diz o professor de economia da

Fumec,  Walter  Vitorino:  'A estatal  vem sendo usada como instrumento de política

econômica, porque o governo controla os preços da gasolina para conter a inflação. A

tendência é não investir mesmo, porque a empresa não tem capacidade financeira',
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afirma ele”.

Para  terminar,  Sr.  Presidente:  “Vitorino  completa  que  a  transferência  do  polo

acrílico,  que  seria  construído  em  Betim,  para  a  Bahia,  também  foi  uma  medida

política.  O  polo,  que  traria  investimento  de  1,2  bilhões  para  a  cidade  de  Betim,

também  daria  sobrevida  à  refinaria,  já  que  parte  do  dinheiro  seria  usado  na

modernização dos equipamentos”.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado  Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  vendo  que  não  temos  número  de

Deputados suficiente, peço encerramento, de plano, da presente reunião.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 4º do art. 249 do Regimento

Interno,  vai  suspender  a  reunião  por  5  minutos.  Estão  suspensos  os  nossos

trabalhos.

Reabertura da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos.  Tendo  em  vista  a

importância das matérias constantes na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário

que proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, farei a recomposição de quórum,

mas quero que V. Exa. fundamente a sua decisão.

O Sr. Presidente - Estou cumprindo o Regimento Interno ao determinar que seja

feita a chamada para a recomposição de quórum.

O Deputado Sargento Rodrigues -  Então V.  Exa.  me mostre isso no Regimento

Interno, porque a decisão tem de ser para todos.

O Sr.  Presidente -  (-  Lê:)  O § 4º do art.  249 do Regimento Interno dispõe que,

“existindo matéria a ser votada e não havendo quórum, o Presidente da Assembleia

poderá aguardar que este se verifique, suspendendo a reunião por tempo prefixado.”

Ademais, o art. 257 do Regimento Interno estabelece que “a verificação de “quorum”

será feita pelo Presidente da Assembleia, de plano,  por chamada ou por meio de

sistema eletrônico,  caso  em  que,  somente  no  final  do  procedimento,  o  resultado

constará  no  painel”.  Com a palavra,  o  Sr.  Secretário  para  fazer  a chamada para
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recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Sargento Rodrigues) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 19 Deputados, que, somados aos 14

em comissões, perfazem o total de 33 parlamentares. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.  Com a palavra,  pelo art.  164 do Regimento Interno,  o

Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, quero aqui, nestes cinco minutos a

que tenho direito, fazer a defesa do meu partido e deste Parlamento, que está sendo

desrespeitado, de forma inaceitável, pelos Líderes governistas desta Casa.

As afirmações dos Deputados Lafayette de Andrada, João Leite e Duarte Bechir

empobrecem este Parlamento. Primeiramente, os Deputados Lafayette de Andrada e

João  Leite  afirmaram  que  o  PT  está  proibindo  os  pobres,  o  povo,  de  assistir  à

televisão, utilizando a Anatel, que é uma agência independente.

Esqueceram-se de dizer que essas agências foram criadas no governo FHC, com o

propósito de serem independentes, justamente para atender aos interesses de uma

pequena minoria.  Essas agências deveriam atender aos interesses do povo, mas,

como são independentes, o governo não tem ingerência sobre elas, que nem sempre

decidem a favor do povo. Agora, quanto a dizer que o nosso partido, que mudou este

Brasil,  que fez um governo realmente voltado para o povo, que distribuiu renda e

acabou com a miséria,  está proibindo as pessoas de ver televisão, isso chega ao

cúmulo do ridículo, Deputado João Leite. Isso é ridículo!

Censura foi o que vocês tentaram fazer  comigo agora há pouco,  liderados pelo

Deputado Duarte Bechir, que, na pressa de atender e fazer média com o governo,

tenta  calar  a  voz  da  Oposição  neste  Parlamento.  Não  é  dessa forma,  Deputado

Duarte Bechir, que V. Exa. vai nos calar, porque esta Casa ainda é do povo mineiro.

Apesar de o PSDB - notadamente Aécio e Anastasia - querer que esta Casa seja um

instrumento de homologação apenas do pensamento dele, não é assim. Aqui ainda

tem gente que resiste. E vamos resistir, Deputado, até quando for preciso. Não vamos

nos calar!  Fui eleito para isso. Venho de uma região sofrida e esquecida, onde o

governo só vai para fazer discurso. Foi o que fez ontem o Governador Anastasia - fez

três discursos e quatro reuniões, mas não anunciou absolutamente nada para o Norte
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de Minas. Nada!

Quero dizer que estou triste com a forma como o PSDB quer conduzir o Estado e,

agora, calar este Parlamento. Aqui é a Casa do povo. A única coisa que nos resta é

esse direito, é este Parlamento, é esta tribuna, e isso V. Exas. não vão nos tomar,

porque o Regimento Interno nos garante, Deputado Rogério Correia.

Quero mandar um recado muito claro para a base governista nesta Casa: se é

agindo dessa forma que vocês pensam que vão calar este Parlamento, estão muito

enganados,  porque  vamos  endurecer  o  nosso  discurso  e  a  nossa  posição  nesta

Casa. Temos ajudado, temos feito uma oposição construtiva, ajudando a votar e a

discutir os problemas do Estado, mas V. Exas. não vão nos “tratorar”, não vão passar

por cima do nosso sentimento, porque, se estamos aqui, representamos o sentimento

do povo. Ninguém está aqui à toa; estamos aqui para representar o povo e, na função

de oposição, para fiscalizar, denunciar as coisas erradas e discutir com a sociedade.

E vamos fazer isso, queiram ou não os Deputados Duarte Bechir, João Leite e os que

estão de plantão para fazer média com o Governador. O que V. Exas. estão fazendo é

um desserviço a Minas. Aliás, agindo dessa forma, V. Exa., Deputado Duarte Bechir,

presta  um desserviço  ao  governo,  porque  não ajuda  em  nada.  V.  Exa.  não está

ajudando a construir absolutamente nada agindo dessa forma, querendo parar e calar

este Parlamento. Estão querendo blindar a Assembleia, blindar tudo. V. Exas. podem

blindar a imprensa e outros segmentos, mas este Plenário, a voz deste Deputado e a

voz da Oposição V. Exas. não vão calar nesta Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - 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.

Comunicação da Presidência
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A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  9,  os  Requerimentos  nºs  4.540/2013,  da

Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência,  4.541  e  4.542/2013,  das  Comissões  de

Direitos  Humanos  e  de  Defesa  do  Consumidor,  e  4.543/2013,  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 da comunicação apresentada

nesta reunião pela Comissão da Pessoa com Deficiência - aprovação, na 3ª Reunião

Ordinária,  em  4/4/2013,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.734/2013,  do  Deputado  Sargento

Rodrigues,  e  do  Requerimento  nº  4.433/2013,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva

(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 da Deputada Ana Maria Resende em

que solicita a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 3.740/2013 (Arquive-se o

projeto.);  e,  nos  termos  do  inciso  XXI  do  art.  232  do  Regimento  Interno,

requerimentos dos Deputados Fred Costa e outros em que solicitam a convocação de

reunião especial para homenagear a Companhia de Bebidas das Américas - Ambev -,

Fábio Cherem e outros (2) em que solicitam a convocação de reunião especial para

homenagear  a  Universidade  Federal  de  Lavras  -  Ufla  -  pelos  105  anos  de  sua

fundação e  o  Centro  Universitário  de Lavras  -  Unilavras  -  pelos  45  anos  de sua

fundação, Célio Moreira e outros em que solicitam a convocação de reunião especial

para  homenagear  os  idealizadores  do  projeto  “Torcida  Doadora”,  e  João  Leite  e

outros em que solicitam a convocação de reunião especial para comemorar o Dia da

Independência de Israel.

Questão de Ordem

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Não  há  quórum.  V.  Exa.  interrompeu  este

Deputado, e não há quórum.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada

para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.)
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O Sr. Presidente - Responderam à chamada 20 Deputados, que, somados aos 12

em comissões, perfazem o total de 32 parlamentares. Portanto, há quórum para a

continuação dos trabalhos.  Com a palavra, pelo art.  164 do Regimento Interno,  o

Deputado Duarte Bechir.

O Deputado Duarte Bechir - Sr.  Presidente, Srs. Deputados, gostaria de pedir  a

atenção do Deputado Paulo Guedes.

Deputado Paulo Guedes, vou responder especialmente a V. Exa., que nos acusa de

estar prestando um desserviço a Minas Gerais. Vou responder a essa acusação que

V. Exa. me fez. Veja bem, Deputado, sou do Sul de Minas, nascido em Cristais. Fui

Vereador e Prefeito em Campo Belo. Trabalho com aproximadamente 50 Municípios.

Represento o governo de Minas, nesta Casa, sou autor de proposta de emenda à

Constituição, requerimentos e indicações de trabalhos a serem realizados, ou seja,

sou um dos Deputados mais presentes do Parlamento mineiro. Recente pesquisa de

opinião pública de um dos principais jornais do Estado disse que este parlamentar é

um dos Deputados da base de governo mais assíduos, mais participativos. Portanto,

dirijo-me a V. Exa., na qualidade de Líder do PT que V. Exa. é nesta Casa, para dizer-

lhe que os  ânimos podem se exaltar,  mas não podemos ofender  as  pessoas em

detrimento da bandeira que defendemos neste Parlamento. V. Exa., como Líder do

PT, tem toda a razão ao subir a esta tribuna para defender os ataques sofridos pela

agremiação política de que V. Exa. é filiado. No entanto, ao ter direito de defender o

partido,  V.  Exa.  não  tem  o  direito  de  agredir  o  companheiro.  Sou  Vice-Líder  do

governo nesta Casa, trabalho com muito orgulho para este governo, e, se o fato de

trabalhar  com  muita  assiduidade  e  orgulho  para  este  governo  for,  para  V.  Exa.,

inconveniente, aí temos que conversar novamente. As nossas discussões, os nossos

debates, Deputado Paulo Guedes, Líder do PT, têm que ficar no campo das ideias,

não podemos agredir as pessoas. Vim para esta Casa com o sufrágio direto de quase

50 mil eleitores, que estão sendo representados por mim. Quero ser respeitado aqui

pelos meus colegas, como eu os respeito. Então, quero pedir a V. Exa., que assumiu

em 2013 a Liderança do PT, calma, Deputado, calma. Vamos discutir as ideias, as

posições de governo.

Relatei nesta Casa, hoje, a matéria de um dos principais jornais sobre aquilo que foi
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retirado,  que seria investimento do polo acrílico em Minas Gerais,  em Betim. Está

aqui;  é matéria de conhecimento de todos nós. Não inventei. O polo acrílico seria

instalado em Betim e foi para a Bahia, terra do Jaques Wagner, um dos assessores

do PT, um dos Secretários de Estado, que o levou de Minas para lá. Foi o que disse,

e isso é verdade. O que eu complementaria nesse encaminhamento, Deputado Paulo

Guedes? Diria a V. Exa. que, em dezembro de 2010, no apagar das luzes do governo

do ex-Presidente Lula, os investimentos da Fiat que seriam de Minas Gerais foram

levados para Pernambuco, por meio de uma medida que o ex-Presidente Lula tomou,

uma medida complementar, para a qual o Senador Aécio Neves fez uma emenda,

para que os benefícios dados a Pernambuco fossem estendidos a Minas Gerais, à

região da Sudene. Mas o governo federal mandou ser derrotado no Congresso. Foi

tão somente isso.

Quero  dizer  a  V.  Exa.  que  o  Deputado  Duarte  Bechir,  do  PSD,  Vice-Líder  do

Governador Anastasia, está aqui presente e, sempre que puder usar o Regimento

como todos o usam, vou fazê-lo. Esse é um expediente que me é facultado. Esta

Casa  é  regimentalista.  Se  eu  quiser  pedir  o  encerramento  de  uma  determinada

reunião e tiver amparo no Regimento Interno, posso pedir e não posso ser, nem por

V. Exa., nem por outros Deputados, atacado por ofensas, como fui hoje. Aqui somos

regimentalistas. Se o que este Deputado solicitou estiver de acordo com o Regimento

Interno,  não posso ser  sacrificado por  V.  Exa.,  nem por  ninguém.  Obrigado pela

atenção, Deputado Paulo Guedes.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, pedi pela ordem pois é um assunto

muito  sério  e  importante.  Peço  a  V.  Exa.,  inclusive  já  o  fiz  ao  Presidente  da

Assembleia, uma proteção para mim e para o Deputado Durval Ângelo. V. Exa. sabe

que eu e o Deputado Durval Ângelo fizemos uma denúncia contra um Delegado da

Polícia Civil, que foi Delegado do Deoesp - o Márcio Nabak. Esse Delegado já tem

contra ele diversas denúncias na Polícia Civil. Isso já foi levantado na Comissão de

Direitos Humanos. Fui vítima desse Delegado, que buscou armar para este Deputado

em relação a questões políticas. Denunciei que ele estava agindo politicamente, de
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forma  ideológica,  provavelmente  a  serviço  de  alguém.  Não  quero  entrar  nesse

assunto  agora  porque  tenho  pouco  tempo,  mas  fiz  a  denúncia  na  Comissão  de

Direitos  Humanos  com  o  Deputado  Durval  Ângelo.  Recentemente,  recebi  uma

denúncia de que ele estaria avisando pelos corredores da Polícia Civil que vai acertar

contas comigo e com o Deputado Durval Ângelo, que vamos durar pouco, portanto,

fazendo  ameaças  de  morte.  Eu não liguei  muito  a  princípio  para  essa denúncia,

porque não tinha comprovações seguras, pois poderia ser apenas um desabafo ou

um boato. Não dei atenção. O Deputado Durval Ângelo também recebeu o mesmo

comunicado, mas preferimos não agir naquele momento. Agora recebi uma ameaça

mais concreta: ele estaria atrás deste Deputado e de meus filhos para aprontar uma

“javanesa”,  que,  no  jargão  da  Polícia  Civil,  significa  colocar  drogas  para  culpar

alguém, no caso este Deputado ou um dos meus filhos. Fiquei preocupado não por

mim, porque sempre tomo cuidado com o lugar onde deixo o carro. Já fui vítima de

coisas parecidas, portanto já sou escaldado nessas questões. Mas tenho três filhos e

quatro enteadas; então, evidentemente, fiquei preocupado com essa situação. Hoje,

pela  manhã,  resolvi  vir  aqui  dizer  isso e pedir  proteção à Assembleia Legislativa,

porque  recebi  uma  denúncia  mais  concreta.  A pessoa  que  fez  a  denúncia  tem

informações de dentro da Polícia Civil e me deu o nome de dois policiais da equipe do

Márcio Nabak que estariam vigiando um dos meus filhos. Ele até deu um endereço

perto da residência dele, onde ele frequenta a padaria e a academia. Ele disse o

endereço e o horário em que o meu filho estaria lá, portanto ele está sendo vigiado

por esses dois policiais. Eu não vou dizer o nome dos policiais aqui agora, não por

receio deles, mas porque estou passando isso ao Secretário de Defesa Social. Deixo

à Secretaria de Defesa Social, ao Dr. Rômulo, esse alerta e essa denúncia. Como

foram questões concretas, julgo que devo fazê-las aqui, até porque essas ameaças

podem se concretizar. Como não é a primeira vez que acontece e a denúncia veio lá

de dentro, vou relatar o caso para o Dr. Rômulo, até para a minha segurança pessoal.

Não  vou  falar,  por  hora,  o  nome  dos  policiais,  até  para  que  se  faça  a  devida

investigação,  mas  já  comuniquei  o  fato  ao  Presidente  da  Casa.  São  essas  as

questões que queria apresentar aqui, das quais peço apuração. Não estou afirmando

que isso ocorreu e tem sido feito, mas esse Márcio Nabak já tem problemas políticos
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com este Deputado há mais tempo e com o Deputado Durval Ângelo. Isso de fato me

deixa muito preocupado. Muito obrigado.

O Deputado Cabo Júlio - Presidente, diante da fala do Deputado Rogério Correia,

queria dar uma sugestão. Nesta Casa há um assistente da Chefia da Polícia Civil, o

Dr. Hudson. Quem sabe localizamos o Dr. Hudson agora para entrarmos em contato,

imediatamente, com o Dr. Cylton Brandão, Chefe da Polícia Civil. Diante desse fato,

queremos que o Corregedor da Polícia Civil  venha a esta Casa ouvir o Deputado

Rogério Correia para abrir um procedimento imediato com base nessas informações.

É  a  primeira  coisa  que  queremos.  A  segunda  coisa  é  que  esta  Casa,

institucionalmente, deve garantir a integridade física do Deputado Rogério Correia, do

Deputado Durval Ângelo e de suas famílias. Não queremos discutir isso depois que o

mal  aconteça.  Em  terceiro  lugar,  queremos  que  a  Corregedoria  da  Polícia  Civil

apresente à Comissão de Direitos Humanos, no tempo mais breve possível,  esse

Delegado para que se explique. Não estou dizendo que o fato é verdadeiro ou não,

mas não podemos ficar esperando as coisas acontecerem. Se há aqui um assistente

da Polícia Civil, ele funciona como elo entre o Executivo, a Chefia da Polícia Civil e

esta Casa. Presidente, queria dar a sugestão para fazermos isso agora: localizar o Dr.

Hudson, entrar em contato com a Chefia da Polícia Civil e cobrar imediata apuração e

proteção dos Deputados Rogério Correia e Durval Ângelo. É a sugestão que dou a V.

Exa., Presidente desta reunião, por ser do meio. Obrigado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Presidente, insisto apenas em que V. Exa. se

reúna com a Mesa e com o Colégio de Líderes para que a decisão de suspender os

oradores inscritos durante o pinga-fogo não os prejudique. Fiquei prejudicado porque

os oradores inscritos ainda tinham, no exercício desta reunião ordinária e durante o

pinga-fogo, Deputado Adelmo, cerca de 20 minutos. Era o próximo orador inscrito, ao

término da fala do Deputado João Leite e do aparte do Deputado Duarte Bechir. O

Deputado  Duarte  Bechir  pediu  encerramento,  de  plano,  alegando  que  não  havia

quórum, mas vejam bem a “expertise”. Não havia quórum para este Deputado falar no

pinga-fogo. Por isso, Presidente, insisti várias vezes, até interrompendo a verificação

de quórum, para alertar V. Exa. de que não havia quórum. Fiz a chamada cumprindo

a determinação de V. Exa. na qualidade de Presidente. Enquanto a fazia, o tempo do
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pinga-fogo foi passando, Deputado Adelmo. Quando terminei a chamada dizendo que

havia  quórum,  a  estratégia  do  Deputado  Duarte  Bechir  deu  certo.  Queimou-se  o

tempo de 15 minutos durante o qual este Deputado iria falar de um assunto que não

tinha  absolutamente  nada  a  ver  com  o  embate  ideológico  entre  PT  e  PSDB.  A

propósito, acho uma perda de tempo enorme o debate ideológico que se trava nesta

Casa.  Aí,  Deputado  Adelmo,  consumiu-se  o  tempo  deste  orador  e,  quando  me

passaram  a  palavra,  tinha  apenas  5  minutos.  Então,  para  que  não  ficasse

prejudicado, disse ao Presidente: estou desistindo e V. Exa. pode passar a palavra ao

próximo orador, a qual foi concedida ao Deputado Paulo Guedes pelo art. 164. Vejam

a maldade da estratégia utilizada. Novamente solicitei a questão de ordem e pedi que

fizessem a recomposição de quórum porque, de plano, não havia 26 Deputados em

Plenário.  O  Presidente,  de  forma  democrática,  determinou  se  fizesse  a  nova

recontagem.  O Deputado Duarte  Bechir  foi  beneficiado novamente porque,  nesse

momento, houve tempo de chamar alguns Deputados para dar quórum. Com isso, o

Deputado Duarte Bechir pôde usar a palavra pelo art. 164. O que peço, Presidente, é

que V. Exa. se sente com os demais Deputados, o Deputado Adelmo e o Deputado

Hely Tarqüínio, que são membros da Mesa, e com o Colégio de Líderes, porque essa

decisão da Presidência de interromper o pinga-fogo é um precedente extremamente

prejudicial  ao Parlamento.  Temos uma fase,  Deputado Adelmo,  para utilizarmos a

tribuna, que deveria ser o espaço e o momento sagrado para o parlamentar emitir sua

opinião, fazer cobrança ou crítica, mas somos tolhidos por estratégias de Deputados

nesta Casa, como fez o Deputado Duarte Bechir, simplesmente para interromper o

outro orador, fosse o Deputado Paulo Guedes ou quem quer que fosse, mas acabou

prejudicando  este  Deputado.  E  o  próprio  Deputado  disse  que  não  era  para  me

prejudicar, mas me prejudicou. Então, Deputado Adelmo, faço um pedido a V. Exa.,

que é um Deputado zeloso com essa questão, um Deputado que ouve uma questão

de  ordem  e  leva  verdadeiramente  para  o  debate  na  Mesa.  Esse  precedente  é

perigoso. Daqui a pouco não vai ser possível falar de mais nada nesta Casa. Eu já

disse ao Presidente uma vez que daqui  a  pouco poderemos fechar  as  portas  do

Plenário e do Plenarinho e ir embora, porque, se o Deputado não pode fazer debate,

vai fazer o quê? Porque 90% dos projetos são de iniciativa do Executivo, ficamos
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tolhidos  em relação à  competência legislativa.  Ora é  a  União,  ora  é  o Município,

ficamos espremidos, e ora é iniciativa do Executivo. Então, temos audiência pública e

Plenário. Na Comissão de Administração Pública, eu e o Deputado Rogério Correia

ficamos pedindo audiência pública durante nove meses ao Deputado Gustavo Corrêa,

que não a marcou. E aí vemos o pinga-fogo, que é objeto de uma manobra ardilosa

como essa.  É  preciso  ter  um  pouco  mais  de  respeito.  Sr.  Presidente,  faço  essa

questão de ordem pedindo a V. Exa. que leve isso para discussão da Mesa com o

Colégio de Líderes, para que se tome uma decisão abrangente de não se permitir a

interrupção do pinga-fogo,  pois  é  o  momento  sagrado em que o  Deputado pode

apresentar sua opinião, sua sugestão, sua crítica. Obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Respondendo  à  questão  de  ordem  do  Deputado  Sargento

Rodrigues,  na  verdade  a  Presidência  em  hora  nenhuma contrariou  o  Regimento

Interno. Pelo Regimento Interno, o horário da reunião é às 14 horas, e a Presidência,

verificando que não existe quórum para abrir a reunião às 14 horas, pode aguardar,

pelo prazo de 15 minutos, que o quórum de um terço dos parlamentares se complete.

Não havendo a presença de um terço dos parlamentares, não se abre a reunião. E,

com  a  reunião  aberta,  a  qualquer  momento  qualquer  Deputado  pode  pedir

encerramento, de plano, se achar que não há o quórum necessário. A Presidência se

baseia  no  art.  163  do  Regimento  Interno,  que  estabelece  que  os  apartes  e  as

questões de ordem concedidas pelo orador e os incidentes por ele suscitados serão

computados  no  prazo  de  que  dispuser  para  seu  pronunciamento.  Na  verdade,

tivemos  um incidente  quando um parlamentar  que estava na tribuna aquiesceu à

questão  de  ordem  formulada  por  seu  aparteante,  solicitando  o  encerramento  da

reunião.  A  Presidência,  para  não  encerrar  a  reunião,  determinou  fosse  feita  a

chamada para a recomposição do quórum, demonstrando interesse na continuação

da reunião. E assim aconteceu: a reunião continuou, pois havia quórum para tanto.

Portanto, parece que o que V. Exa. está pretendendo é mudar o Regimento Interno de

modo  que  o  pinga-fogo  possa  se  realizar  independentemente  da  existência  de

quórum.

O  Deputado  Sargento  Rodrigues  -  Sr.  Presidente,  não  é  isso.  É  porque  a

administração pública também adota princípios de razoabilidade e proporcionalidade.
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Não é razoável que se interrompa o pinga-fogo no momento em que os Deputados

estão inscritos e se obedeceu a uma ordem. É questão de razoabilidade. Eu não

disse, não sugeri,  obviamente como regimentalista, que o Colégio de Líderes tem

força para fazer isso, mas que V. Exa. e os Deputados Adelmo Carneiro Leão e Hely

Tarqüínio, que estão presentes, façam um debate no âmbito da Mesa, uma discussão

interna com o Colégio de Líderes para que isso não volte a acontecer. Então a Mesa

referendada, ouvido o Colégio de Líderes, tomará uma decisão normativa da Mesa.

Esta, sim, tem competência para tomar decisão. Pedi a V. Exa. que a coisa caminhe

do ponto de vista da razoabilidade. Não é razoável interromper o orador no pinga-

fogo. Isso vale para mim, para o Duarte Bechir, para o Paulo Guedes, para qualquer

um. Deputado Durval Ângelo, a decisão precisa ser tomada, porque este momento do

parlamentar é sagrado. Do contrário, ele nada consegue, porque vem um e faz uma

manobrinha  ridícula,  esdrúxula,  para  simplesmente  o  parlamentar  não  falar.  Isso

parece coisa de criança. Estou pedindo a V. Exa. que faça isso. Esse é meu apelo.

O Sr. Presidente - Deputado Sargento Rodrigues, nada impede que um Deputado

peça o encerramento, de plano, da reunião. V. Exa. tem razão, mas, obedecendo ao

Regimento Interno, quem estiver aqui à frente, presidindo a reunião, tem de atender

os Deputados e cumprir o Regimento Interno.

O  Deputado  Célio  Moreira  -  Meu  nome  é  Célio  de  Castro  Moreira.  O  nome

parlamentar  é  Célio  Moreira,  mas  meu  nome  é  Célio  de  Castro  Moreira.  Sr.

Presidente,  gostaria  de  voltar  a  uma situação  gravíssima exposta  pelo  Deputado

Rogério Correia ao Plenário,  e sobre a qual esta Casa tem de tomar uma medida

urgente.  Foram solicitadas  providências  pelo  Deputado Cabo Júlio,  e  o  Deputado

Rogério Correia fez suas considerações. Já tivemos contato com o Chefe de Polícia.

Não que eu seja radical, Sr. Presidente, mas sugiro ao Deputado Durval Ângelo, que

também foi mencionado, está na tribuna e provavelmente falará a respeito dessas

ameaças, que não convide, mas convoque o Delegado e esses outros policiais para

virem  a  esta  Casa,  mesmo que debaixo  de  vara.  Eles  precisam  vir  aqui,  dar  as

explicações e proporcionar a segurança para que os parlamentares possam trabalhar.

Isso não é admissível. Não podemos, de forma alguma, deixar que as coisas sigam

nesse ritmo que estão seguindo. Devemos convocar os policiais, que terão de ir à
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Comissão  de  Direitos  Humanos  para  que  deles  tomemos  os  depoimentos  e

possamos  solicitar  as  medidas  necessárias  a  quem  for  de  competência.  Seria

importante  uma  reunião  conjunta  das  Comissões  de  Direitos  Humanos  e  de

Segurança  Pública.  Não  podemos  admitir  essa  tentativa  de  calar  à  força,  com

intimidações e ameaças, não só o parlamentar como também sua família. Então fica

aqui esta minha sugestão para os Deputados Durval Ângelo, Rogério Correia e João

Leite,  Presidente  da  Comissão de Segurança Pública:  convoquem  esses  policiais

para comparecerem aqui, a fim de que possamos tomar as medidas necessárias.

O Deputado Durval Ângelo - Fui informado pelo Deputado Célio de Castro Moreira

sobre essas ameaças. Eu e o Deputado Rômulo Viegas estávamos presidindo uma

audiência pública agora, dos 31 dias do assassinato do jornalista Rodrigo Neto, de

Ipatinga, por isso não estávamos aqui. Deixe-me trazer uma informação para todos

vocês. Deputado Célio de Castro Moreira, há um mês a Corregedoria da Polícia Civil

disse que viria ao meu gabinete para me ouvir. Qual era o objeto da oitiva? Um Juiz

federal - não vou declinar o nome, porque o inquérito corre em segredo de justiça -

teria sido ameaçado de morte, Célio, por esse Delegado, Dr. Nabak. Esse Juiz federal

estava intimidado pelas ameças de morte que estava recebendo. Ele me ligou, pediu-

me proteção, relatou o ocorrido e me perguntou se eu poderia dar um testemunho

sobre esse Delegado. Fui indicado como testemunha do Juiz sem conhecê-lo.  Só

havia  conversado  com  ele  por  telefone.  Eu  disse  que  a  Comissão  de  Direitos

Humanos já havia denunciado muitas vezes esse Delegado Nabak por vários ilícitos.

Até mesmo vários procedimentos tramitam na Corregedoria em relação a ele. Em

dezembro, fui procurado por um Delegado de Polícia. Ele me falou que eu estaria em

uma lista para ser morto, a mando desse Delegado. Não vou declinar o nome da lista.

Eu disse que na lista que me foi apresentada não constava o nome do Juiz. Falaram-

me que eu tinha de dizer a verdade, e eu disse que não me lembrava. O Corregedor

me consultou: “Por que você não tomou providências?”. Respondi: “Acho chato um

Delegado  de  Polícia,  com  um  cargo  tão  importante,  vir  ao  gabinete  trazer  uma

denúncia e não querer aparecer, não querer que seu nome se manifeste”. Considerei

uma  denúncia  vazia.  Relato  o  que  eu  disse.  Posteriormente,  disse  que

continuaríamos, na Comissão, exigindo a apuração desses casos do Delegado Nabak
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e que o nome do Deputado Rogério Correia estava na lista.  Também constava o

nome  do  advogado  William  dos  Santos,  Presidente  da  Comissão  de  Direitos

Humanos da OAB. Na semana retrasada, ele esteve no meu gabinete, dizendo que

havia protocolado a denúncia na Polícia Civil  e  na Polícia Federal  e que se algo

acontecesse com ele,  se ele morresse,  a responsabilidade seria desse Delegado.

Fiquei surpreso ontem, quando o Deputado Rogério Correia falou que a fonte dele

havia indicado a academia que o filho praticava esportes e a padaria que o filho

comprava pão. Eu disse para o Rogério: “Leve isso ao Plenário”. Verdade ou não, não

podemos brincar diante de uma ameaça de morte. Há oito anos o Rodrigo Neto já era

ameaçado de morte lá na cidade de Ipatinga. Uma hora o homicídio aconteceu. Há

um mês, no dia 8 de março, ele foi  assassinado por policiais que já estão sendo

investigados pela polícia. A polícia já tem os nomes deles, e, logo, a sociedade terá

conhecimento,  porque  o  inquérito  está sendo muito  bem feito  pelo  Delegado,  Dr.

Emerson Maia. Temos de fazer um registro: esse Delegado é de Belo Horizonte e

está  trabalhando  no  caso  com  muita  eficiência.  É  evidente  que  isso  ainda  não

ocorreu,  por  questão de sigilo  das informações.  A coisa é complexa e devem ser

levantadas mais provas. Logo a sociedade tomará conhecimento do fato. Acho que a

sugestão do Célio, de convocarmos o Corregedor e o Delegado envolvido para virem

até  as  Comissões  de  Segurança  Pública  e  de  Direitos  Humanos,  é  muito  boa.

Deveremos fazer isso rápido, na semana que vem, para tentarmos apurar o ocorrido.

É bom deixarmos isso claro.  Há uma frase da Bíblia  que o Deputado João Leite

repete.  Mas  não  sei  se  ele  permite  que  eu  a  cite  aqui.  Jesus,  caminhava  pelo

Calvário,  -  a  Semana  Santa  passou  agora  -  carregando  a  cruz,  e  as  mulheres

choravam diante daquela Via Sacra. Naquele momento, Ele dizia: “não chorem por

mim, mas por vocês e por seus filhos”.  Diante daquela dor toda, do sangue e do

sofrimento, o que Jesus quis dizer? Se fazem isso, a lenho verde, o que não farão a

lenho seco? Se ameaçam Deputados,  se matam jornalista, imaginem o que farão

com  o  cidadão  comum.  Diante  de  toda  aquela  dor,  de  todo  aquele  sangue  e

sofrimento, o que diz Jesus? “Se fazem isso ao lenho verde, o que não farão ao lenho

seco?”  Então,  se ameaçam  Deputado,  se matam jornalista,  o  que não  fariam ao

cidadão comum? Acho que esse deve ser  o  nosso olhar.  Não devemos pegar  a
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denúncia do Deputado pelo Deputado, mas deve haver cidadãos comuns que sofrem

muito mais. Não me preocupo comigo em particular,  mas temos de ver o cidadão

comum, que muitas vezes está desprotegido. Obrigado.

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 10, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia

anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 19/3/2013

Às  14h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  a  Deputada  Ana  Maria

Resende  e  os  Deputados  Gustavo  Perrella  e  Dalmo  Ribeiro  Silva,  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 Dalmo Ribeiro Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

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

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

correspondência do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig, publicada no

“Diário  do  Legislativo”  em  14/03/2013.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das

seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a

seguir: Projetos de Lei nº 810/2011 no 1º turno (Deputado Almir Paraca) e 1.366/2011

no 1º turno, (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 4.339, 4.358, 4.359, 4.368, 4.370 e 4.371/2013. 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
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Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizada audiência pública dessa

Comissão para discutir o Projeto de Lei nº 3.869/2013, de autoria do Governador, que

institui  o  estatuto  mineiro  da  microempresa  e  da  empresa  de  pequeno  porte.

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, 9 de abril de 2013.

Gustavo Perrella, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL INDICAÇÃO DO NOME

DE BERTHOLDINO APOLÔNIO TEIXEIRA JÚNIOR PARA O CARGO DE DIRETOR-

GERAL DO IEF, EM 20/3/2013

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Inácio Franco,

Antônio  Carlos  Arantes  e  Zé Maia,  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 da

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

Vice-Presidente,  determina  a  distribuição  das  cédulas  de  votação  e  solicita  ao

Deputado  Zé  Maia  que  atue  como  escrutinador.  Feita  a  votação,  o  escrutinador

anuncia a existência de três votos ao Deputado Zé Maia para o cargo de Presidente e

de três votos ao Deputado Antônio Carlos Arantes para o cargo de Vice-Presidente. O

Presidente  “ad  hoc”  proclama eleitos  o  Presidente  e  o  Vice-Presidente  e  declara

empossado para o cargo de Presidente o Deputado Zé Maia, que após assumir a

direção  dos  trabalhos,  declara  empossado  o  Vice-Presidente,  Deputado  Antônio

Carlos  Arantes.  O  Presidente  designa  o  Deputado  Lafayette  de  Andrada  para  a

relatoria de indicação do nome de Bertholdino Apolônio Teixeira Júnior para o cargo

de Diretor-Geral do Instituto Estadual de Florestas. Cumprida a finalidade da reunião,

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

Comissão para a próxima reunião extraordinária, conforme edital de convocação a

ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Zé Maia, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Lafayette de Andrada.



739
____________________________________________________________________________

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 46/2013, EM

20/3/2013

Às 15h19min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Romel Anízio,

João Leite e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. 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, devidamente

rubricadas, e convida o Deputado Sebastião Costa para  atuar  como escrutinador.

Apurados os votos, são proclamados eleitos para Presidente o Deputado João Leite e

para Vice-Presidente o Deputado Romel Anízio, ambos por dois votos. O Presidente

“ad hoc” empossa o Presidente eleito, Deputado João Leite, que assume os trabalhos

e empossa o Vice-Presidente, Deputado Romel Anízio.  Ato contínuo, o Presidente

designa relator ao Deputado Sebastião Costa. Cumprida a finalidade da reunião, a

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

João Leite, Presidente - Sebastião Costa - Romel Anízio - Cabo Júlio.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 26/3/2013

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Rômulo  Veneroso  e  Tadeu  Martins  Leite  (substituindo  o  Deputado

Adalclever Lopes, por indicação da Liderança do PMDB), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Rômulo Veneroso,

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

Tadeu Martins Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

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

proposições  da Comissão e comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Eder  Alves
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Ribeiro, Coordenador do Procon da Câmara Municipal de Unaí, publicado no “Diário

do Legislativo”  em 21/03/2013,  solicitando apoio  desta  Casa junto ao  governo do

Estado e demais  órgãos competentes para a criação da Delegacia de Defesa do

Consumidor  naquele Município.  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  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; do Deputado Rômulo Veneroso (2)

em que solicita seja realizada audiência pública para discutir sobre a inadimplência

das construtoras no que tange ao prazo de entrega dos imóveis; seja realizado ato

público na Praça Sete, com a distribuição de exemplares do Código de Defesa do

Consumidor, no dia 11/4/2013 das 10 às 12 horas, em virtude da passagem do Dia do

Consumidor. São recebidos os requerimentos do Deputado Alencar da Silveira Jr. em

que solicita seja realizada audiência pública para discutir a qualidade da prestação de

serviços de atendimento ao consumidor das empresas de telefonia móvel no Estado;

do Deputado Duilio de Castro em que solicita seja realizada audiência pública para

debater acerca dos empréstimos e créditos descontados nas folhas de pagamento de

aposentados. 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, 9 de abril de 2013.

Rômulo Veneroso, Presidente - Duilio de Castro - Liza Prado.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/3/2013

Às  10h5min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Vanderlei

Miranda, Paulo Lamac, Glaycon Franco e Marques Abreu, membros da supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  a  Deputada  Liza  Prado.  Havendo  número
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regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda, declara aberta a reunião e, em

virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Marques  Abreu,  dispensa  a

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

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

apreciar 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  4.412  a

4.421/2013.  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 Vanderlei Miranda (2) em

que solicita seja realizada visita da Comissão à Sede da Superintendência da Polícia

Rodoviária Federal com objetivo de obter esclarecimentos dos trabalhos da instituição

na prevenção e repressão ao tráfico de drogas nas rodovias federais no Estado de

Minas Gerais; em que solicita seja realizada visita da Comissão à Chefia da Polícia

Civil para debater os procedimentos adotados na abordagem dos usuários de drogas;

Glaycon Franco em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão para

debater o uso de crack em Minas Gerais e apresentar as reportagens exibidas pelo

jornalista Ismar Madeira da Rede Globo de Televisão. É recebido o requerimento do

Deputado Duilio de Castro em que solicita seja realizada a "Marcha do Combate ao

Crack" em cidades-polo do Estado de Minas Gerais, a começar pelo Município de

Sete Lagoas. 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, 10 de abril de 2013.

Vanderlei Miranda, Presidente - Glaycon Franco - Marques Abreu.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 27/3/2013

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Elismar  Prado  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a
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reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Luiz Henrique,

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

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

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

Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência: da Sra. Eliane

Parreiras,  Secretária  de Estado de Cultura,  e  de  D.  Walmor Oliveira de Azevedo,

Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, publicadas no “Diário do Legislativo” de

21/3/2013;  e  abaixo-assinado  de representantes  das  artes  plásticas  manifestando

apoio à redução da alíquota de 20 para 5 e 3% na Lei  de Incentivo à Cultura. O

Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 3.757/2013, em turno único, cuja

relatoria  avocou  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. Após discussão e votação, é aprovado, no 1º turno, o parecer

pela aprovação na forma do Substitutivo nº 2 e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  ao  Projeto  de  Lei  nº  1.631/2011  (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, é aprovado, em turno único, o

Projeto  de  Lei  nº  3.727/2013.  Submetidos  a  votação,  cada  um por  sua  vez,  são

aprovados  os  Requerimentos  nºs  4.329,  4.336,  4.360,  4.372,  4.394,  4.427  e

4.432/2013. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 3.485/2012. 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 Paulo Guedes em que

solicita seja encaminhado ao Comandante da Polícia Militar de Minas Gerais pedido

de informações sobre as ocorrências feitas pela Polícia Ambiental de Montes Claros,

a fim de aferir se estão sendo solicitadas pelas vítimas ou se a polícia está agindo de

ofício,  conforme  denúncia  feita  pelo  Vice-Presidente  do  Sindicato  dos  Bares,

Restaurantes e  Similares  de Montes Claros.  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, 10 de abril de 2013.

Luiz Henrique, Presidente - Tiago Ulisses - Lafayette de Andrada.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/4/2013

Às 10h5min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio  Moreira,

Duarte Bechir, Gustavo Corrêa, Rômulo Veneroso e Sávio Souza Cruz, membros da

supracitada Comissão.  Está presente, também, o Deputado Lafayette de Andrada.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Célio Moreira, declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Lafayette  de

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

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

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

proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Deputado Almir

Paraca,  Presidente  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas,  em  que  convida  os

membros  da  Comissão  para  participarem  da  reunião  de  instalação  da  referida

Comissão Extraordinária.  O Presidente acusa o recebimento do Projeto de  Lei  nº

3.767/2013,  em  turno  único,  para  cuja  relatoria  designou  o  Deputado  Rômulo

Veneroso.  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 convertido em diligência ao autor o Projeto de Lei nº 1.891/2011 (relator:

Deputado  Célio  Moreira).  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. A Presidência

deixa de receber,  nos termos do art.  173,  c/c o art.  100, do Regimento Interno, o

requerimento da Deputada Luzia Ferreira em que solicita seja realizada audiência

pública com a finalidade de debater o descumprimento de condicionantes referentes à

implantação de atividades minerárias em Conceição do Mato Dentro. A Presidência

recebe requerimentos dos Deputados Fred Costa em que solicita seja realizada visita

à  Lagoa  da  Pampulha para  acompanhamento  das  obras  de  desassoreamento;  e

Célio  Moreira  (3)  em que solicita  seja realizada audiência pública  para debater  o
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Projeto de Lei  nº  3.607/2012,  do Governador do Estado, que institui  a Política de

Mudança do Clima do Estado de Minas Gerais  -  PMCE -,  bem como os demais

projetos  de  lei  em  tramitação  nesta  Casa  que  tratam  desse  assunto;  seja

encaminhado à Copasa Serviços de Saneamento Integrado do Norte e Nordeste de

Minas  Gerais  pedido  de  providências  para  a  implantação  de  sistema  de

abastecimento de água nas localidades de São José e Beira Rio e no Distrito de

Santa Rita,  em Chapada do Norte; e seja encaminhada à Prefeitura Municipal  de

Itabirito cópia do Ofício nº 1.754/2012, da Secretaria de Casa Civil  e de Relações

Institucionais, que presta informações relativas ao Requerimento nº 2.685/2012, da

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

requerimentos  dos  Deputados  Lafayette  de  Andrada,  Duarte  Bechir,  Sávio  Souza

Cruz e Célio Moreira em que solicitam seja realizada audiência pública conjunta com

a Comissão de Minas e Energia, em Piedade do Rio Grande, para debater a extração

de areia na região e a produção de tijolos artesanais nas margens do Rio Grande e

seus afluentes;  e  Célio  Moreira  em que solicita  seja  encaminhada ao Presidente

desta  Casa  a  manifestação  da  preocupação  da  Comissão  com  relação  ao

desenvolvimento  de  atividades  da  Comissão  Extraordinária  das  Águas  em

sobreposição às atribuições desta 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, 9 de abril de 2013.

Célio  Moreira,  Presidente  -  Duarte  Bechir  -  Luzia Ferreira  -  Rômulo  Veneroso -

Sávio Souza Cruz.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

2/4/2013

Às 14h33min, 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
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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 as matérias constante na pauta e discutir e votar

proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:

ofício do Deputado Tenente Lúcio, Presidente da Comissão Extraordinária da Copa do

Mundo,  convidando a  Comissão para  participar  da  audiência  pública  que se  fará

realizar na Câmara Municipal de Uberlândia (Av. João Naves de Ávila, 1.617 - Santa

Mônica), no próximo dia 11 de abril, às 10horas, com a finalidade de discutir temas

relacionados à escolha e preparação dos municípios mineiros que serão subsedes da

Copa do Mundo de 2014. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição,

da qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 3.809/2013, em turno

único (Deputado Mário Henrique Caixa). 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 3.798/2013, que recebeu 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, 9 de abril de 2013.

Marques Abreu, Presidente - Mário Henrique Caixa - Ulysses Gomes.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA NA 3ª

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

Às 16h43min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sávio  Souza

Cruz, Tiago Ulisses e João Vítor  Xavier,  membros da supracitada Comissão. Está

presente, também, o Deputado Tadeu Martins Leite. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, 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

proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a

discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um
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por  sua vez,  são aprovados requerimentos dos Deputados Ivair  Nogueira em que

solicita  seja  realizada  audiência  pública  para  debater  a  possível  ocorrência  de

cartelização  das  empresas  distribuidoras  de  gás  liquefeito  de  petróleo  e  os

consequentes prejuízos para os revendedores; Gilberto Abramo em que solicita seja

realizada audiência  pública para  debater  os  dados da Cemig  sobre investimentos

realizados nos últimos anos, que servirão de base para a definição do percentual de

reajuste das tarifas; Tiago Ulisses em que solicita seja realizada audiência pública

para debater, em São Lourenço, a questão das águas minerais no Sul de Minas; e

Tadeu Martins Leite em que solicita seja realizada audiência pública para debater, em

Montes Claros, as constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica, em

2013, nessa cidade e na região, atendidas pela Cemig. A Presidência recebe, para

posterior apreciação, requerimentos da Deputada Luzia Ferreira em que solicita seja

realizada  audiência  pública  com  a  finalidade  de  debater  o  descumprimento  de

condicionantes referentes à implantação de atividades minerárias em Conceição do

Mato  Dentro;  e  dos  Deputados  Gilberto  Abramo  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para discutir as relações da Cemig com o mercado; Sávio Souza

Cruz,  Duarte Bechir,  Célio  Moreira e Lafayette de  Andrada em que solicitam seja

realizada  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável, em Piedade do Rio Grande, para debater a proibição

da extração de areia e da produção de tijolos artesanais nas margens do Rio Grande

e  seus  afluentes.  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, 9 de abril de 2013.

Sávio Souza Cruz, Presidente - Tiago Ulisses - Lafayette de Andrada.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

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

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  Sargento  Rodrigues.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião
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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 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.  Submetido  a

votação, é aprovado o Requerimento nº 4.439/2013. 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 Durval Ângelo (3) em que solicita seja realizada visita

desta Comissão ao Fórum pela Paz na Colômbia, em Porto Alegre (RS), de 24 a

26/5/2013;  seja  realizada  audiência  pública  desta  Comissão  para  discutir  o

assassinato do Sr. Rodrigo Neto de Faria, jornalista da Rádio Vanguarda de Ipatinga;

sejam encaminhadas as notas taquigráficas da 3ª Reunião Ordinária desta Comissão

ao Ten.-Cel. PM Sérgio Henrique Cardoso, Comandante do 31º Batalhão de Polícia

Militar;  ao  Cap.  PM Cássio  Antônio  dos  Santos,  da  Companhia  Independente  de

Policiamento com Cães - Comando de Policiamento Especializado; ao 1º-Ten. PM

Cristiano  Ferreira  de  Oliveira,  ao  2º-Ten.  PM  Geumar  Franzini  e  ao  3º-Sgt.  PM

Valdiney Damião Rocha Dias, os três do 31º Batalhão de Polícia Militar; ao Ten.-Cel.

PM Peterson Rodrigo Brandão Silveira, representando a Corregedoria da PMMG; ao

Sr.  Geraldo  Flávio  Vasques,  Procurador-Geral  de  Justiça  Adjunto  Institucional;  ao

Major PM Ailton Cirilo da Silva, Vice-Presidente da Associação dos Oficiais da Polícia

Militar  e  Bombeiro  Militar;  ao  Sr.  Pedro  Gustavo  Gomes  Andrade,  membro  da

Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, e à Sra. Valdineia Lúcia de Miranda;

Sargento  Rodrigues  e  Rogério  Correia  em  que solicitam seja  realizada audiência

pública da Comissão de Direitos Humanos para discutir a sobrecarga e as condições

de  trabalho  dos  servidores  do  Judiciário,  as  quais  têm  afetado  suas  condições;

Rogério Correia em que solicita  seja realizada audiência  pública da  Comissão de

Direitos  Humanos  para  discutir  denúncias  de  violações  dos  direitos  humanos  no

Município  de Belo  Horizonte,  em especial  o  direito  à  moradia digna e  o direito  à

cidade; Cabo Júlio e Sargento Rodrigues em que solicitam seja realizada audiência
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pública da Comissão de Direitos Humanos para discutir suposta violação de domicílio

e invasão de privacidade e da vida íntima da Sra. Valdineia Lúcia de Miranda, esposa

do Cb PM Robson Nazareno Souza Onofre, com a presença do 2º-Ten. PM Paulo da

Silva  Moreira  Filho,  da  Companhia  Independente  de  Policiamento  de  Cães  -

Comando  de  Policiamento  Especializado.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de abril de 2013.

Pompílio Canavez, Presidente.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

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

Às 9h43min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista, Pompilio Canavez e Tenente Lúcio (substituindo o Deputado Arlen Santiago,

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

presente também o Deputado Adelmo Carneiro Leão. Havendo número regimental, o

Presidente “ad hoc”,  Deputado Pompílio Canavez,  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  da  pauta  e  a  apreciar  proposições  da  Comissão  e

comunica  o  recebimento  da  seguinte  correspondência:  ofício  do  Sr.  Marcone

Alexandre  da  Silva,  Presidente  da  Associação  dos  Especialistas  em  Políticas  e

Gestão da Saúde do Estado de Minas Gerais,  solicitando seja realizada audiência

pública  desta  Comissão  para  tratar  da  situação  dos  Especialistas  em  Políticas  e

Gestão  de  Saúde  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde,  e  e-mail  da  Sra.  Patrícia

Guedes Maciel Vieira, Diretora-Geral da Unincor, agradecendo e parabenizando esta

Comissão  pela  iniciativa  da  visita  à  referida  instituição  e  agradecendo  o  apoio

recebido  por  esta  Casa.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:

Projetos de Lei nºs 3.047/2012 (Deputado Carlos Pimenta) e 3.794/2013 (Deputado
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Doutor Wilson Batista), ambos em turno único. A seguir, o Presidente faz os seguintes

comunicados:  convida  os  membros  da  Comissão  a  participar  em  7/4/2013  do

Encontro BH-Assina+Saúde juntamente com a Câmara Municipal de Vereadores e a

Secretaria  Municipal  de  Saúde;  em 9/4/2013 da Reunião  no Salão  Nobre,  às  10

horas, com os parceiros da Caravana da Saúde e em 10/4/2013, às 9 horas, do Ato

em Defesa da Saúde Pública - Movimento Saúde mais Dez, em Brasília. 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  1.823/2011  (relator:  Deputado  Doutor  Wilson  Batista)  e  3.455/2012  (relator:

Deputado  Carlos  Pimenta)  são  retirados  de  pauta,  a  requerimento  do  Deputado

Doutor  Wilson  Batista  aprovado  pela  Comissão.  É  aprovada ainda a  inversão de

pauta, a requerimento do Deputado Doutor Wilson Batista, para que o Projeto de Lei

nº  1819/2011  seja  apreciado  em  último  lugar.  Após  discussão  e  votação,  são

aprovados, cada um por  sua vez,  os  pareceres pela aprovação,  no 1º  turno,  dos

Projetos  de Lei  nºs  1.133/2011 (relator  Deputado Pompílio  Canavez)  na forma do

Substitutivo  nº  2  e  1.322/2011  (relator  Deputado Pompílio  Canavez)  na  forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Nesse momento, registra-se

a presença do Presidente da Comissão, Deputado Carlos Mosconi, que assume a

direção  dos  trabalhos.  Retomada  a  discussão  e  a  votação  dos  pareceres,  são

aprovados, em 1º turno, os Projetos de Lei nºs 2.832/2012 (relator: Deputado Doutor

Wilson Batista) na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça;

2.263/2011  (relator  Deputado  Arlen  Santiago)  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Constituição e Justiça, e 1.819/2011 (relator Deputado Arlen Santiago)

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, é

aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.643/2012 (relator: Deputado Carlos

Pimenta), que recebeu parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 4.399, 4.401 e 4.431/2013. Passa-

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

proposições  da  Comissão.  São  recebidos  os  requerimentos,  para  posterior
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apreciação, do Deputado Fred Costa em que solicita seja realizada audiência pública

para  debater  a  destinação  do  lixo  hospitalar  e  do  lixo  comum  no  Estado;  das

Deputadas Ana Maria Resende em que solicita seja realizada audiência pública para

debater a proliferação do mosquito da dengue no Estado, bem como o aumento dos

casos confirmados dessa doença; e Liza Prado em que solicita seja encaminhado ao

Secretário de Estado de Saúde pedido de providências para que proceda à realização

de  convênio  visando  a  disponibilização  de  recursos  financeiros  para  manter  os

projetos sociais voltados para a reabilitação e o tratamento de dependentes químicos

e  desenvolvidos  pela  Associação  Comunidade  Nova  Criatura,  no  Município  de

Uberlândia; dos Deputados Doutor Wilson Batista em que solicita seja encaminhado

ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais pedido de

providências para a manutenção do posto de atendimento no Município de Muriaé;

Arlen Santiago em que solicita seja realizada visita ao Diretor do MEC responsável

pela  área  de  ensino  superior  em  Brasília,  com  a  participação  dos  membros  da

Comissão de Saúde e da Reitoria da Unincor, para apresentação dos problemas do

curso de Medicina dessa instituição, bem como das soluções; Pompílio Canavez em

que  solicita  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  de  Saúde  pedido  de

informações sobre a assistência à saúde prestada às pessoas privadas de liberdade

nas  unidades  prisionais  do  Estado,  em  especial  com  relação  à  cobertura  de

atendimento  e  aos  programas  voltados  para  o  controle  de  tuberculose  nessas

unidades.  A Presidência  deixa  de  receber  dois  requerimentos  do  Deputado  Fred

Costa  nos  termos  do art.  173,  I,  do  Regimento  Interno.  O  Presidente,  Deputado

Carlos Mosconi,  passa a direção dos trabalhos ao Deputado Arlen Santiago, para

apreciar proposições de sua autoria. Submetidos a votação, cada um por sua vez,

são aprovados os requerimentos do Deputado Carlos Mosconi  (2)  em que solicita

sejam realizadas audiências públicas da campanha Assine + Saúde nos Municípios

de Nepomuceno e  Corinto.  O  Presidente,  Deputado Carlos  Mosconi,  reassume 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, 9 de abril de 2013.
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Carlos Mosconi, Presidente - Pompílio Canavez - Adelmo Carneiro Leão.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

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

4/4/2013

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Leonardo Moreira,

Sargento Rodrigues, André Quintão (substituindo o Deputado Rogério Correia,  por

indicação  da  Liderança  do  PT)  e  Tiago  Ulisses  (substituindo  o  Deputado  Inácio

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

Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Sargento Rodrigues,

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. 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. A Presidência passa a direção

dos  trabalho ao Deputado Leonardo Moreira,  para  discutir  e  votar  projeto  de sua

autoria. Na fase de discussão do parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 33/2012

(relator: Deputado Gustavo Corrêa), em 1º turno, fazem uso da palavra, para discutir

a matéria, os Deputados Sargento Rodrigues e André Quintão, momento em que se

registra a presença do Deputado Ivair Nogueira. Encerrada a discussão, é aprovado o

parecer pela aprovação, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Constituição e Justiça, ao Projeto de Lei Complementar nº 33/2012. A Presidência

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, 9 de abril de 2013.

Ivair  Nogueira,  Presidente  -  Leonardo  Moreira  -  Rogério  Correia  -  Sargento

Rodrigues.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

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

Às 14h15min, comparece na Escola Estadual Dona Francisca Josina, do Município

de  Santana  do  Riacho,  o  Deputado  Pompilio  Canavez  (substituindo  o  Deputado
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Durval Ângelo, por indicação da Liderança do PT), membro da supracitada Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Pompilio  Canavez,  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 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. A Presidência interrompe os trabalhos da reunião para ouvir

os Srs. André Ferreira Torres, Prefeito Municipal de Santana do Riacho; Rogério de

Oliveira Sepúlveda, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas;

Apolo Heringer Lisboa, Coordenador e idealizador do Projeto Manuelzão; Oswaldo

Machado,  integrante  do  Projeto  Manuelzão;  Fábio  Santos,  Prefeito  Municipal  de

Jaboticatubas, que são convidados a tomar assento à mesa. Em seguida, alunos e

professora  da  Escola  Estadual  Dona Francisca  Josina  cantam a  música  “Planeta

Água”,  do  compositor  Guilherme  Arantes.  O  Deputado  Pompilio  Canavez,  na

condição  de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

Sala das Comissões, 8 de abril de 2013.

Durval Ângelo, Presidente.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 71/2013

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  380/2013,  publicada  em  7/3/2013  no  "Diário  do

Legislativo", o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do

art. 62, XXIII, "e", da Constituição do Estado, a indicação do Sr. Bertholdino Apolônio

Teixeira  Júnior  para  o  cargo  de  Diretor-Geral  da  autarquia  Instituto  Estadual  de

Florestas - IEF.
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Constituída esta Comissão Especial, nos termos da alínea "c" do inciso I do art. 111,

combinado com os incisos I e II do § 1º do art. 146 do Regimento Interno, procedeu-

se à arguição pública do indicado.

O Sr. Antônio Bertholdino demonstrou amplo conhecimento para exercer a função

indicada,  respondendo  com  clareza  e  objetividade  às  questões  que  lhe  foram

formuladas pelos Deputados.

Além disso, pelo "curriculum vitae" apresentado pelo candidato, verificamos que ele

possui formação profissional adequada às funções que irá exercer, além de ampla

experiência  em  cargos  de  direção,  inclusive  o  de  Superintendente  da

Superintendência  Regional  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  do

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Consta de seu currículo também a atuação como

membro conselheiro em câmaras de importantes órgãos colegiados integrantes do

Sistema Estadual  de Meio Ambiente, a exemplo do Conselho Estadual de Política

Ambiental - Copam - e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

É, pois, evidente sua capacidade gerencial, o que nos leva a considerar acertada a

indicação de seu nome para Diretor-Geral do IEF.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  favoravelmente  à  indicação  do  Sr.  Bertholdino

Apolônio Teixeira Júnior para o cargo de Diretor-Geral do IEF.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Carlos Arantes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.193/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto  de  lei  em epígrafe,  do  Deputado Dilzon Melo,  visa  autorizar  o  Poder

Executivo a doar ao Município de Santana do Manhuaçu 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 a

sua repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102,
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VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.193/2012 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Santana do Manhuaçu imóvel com área de 2.008,95m², situado

nesse Município.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, a proposição estabelece,

no parágrafo único de seu art. 1º, que o bem será destinado ao funcionamento de

escola municipal.

O art. 2º prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco

anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a

destinação prevista; e o art. 3º estabelece que a autorização ficará sem efeito se,

findo igual prazo, o donatário não houver procedido ao registro do imóvel. Por fim, o

art.  4º  do  projeto  determina  que  o  Município  de  Santana  do  Manhuaçu  deverá

encaminhar à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento

comprobatório da destinação do imóvel.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Assim sendo,  a proposição 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.

Esclarecemos,  por  fim,  que,  em  sua  análise  sobre  a  matéria,  a  Comissão  de

Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº 1, que dá nova redação ao “caput” do

art.  1º  do  projeto,  com  a  finalidade  de  alterar  dado  cadastral  do  imóvel,  em

conformidade com sua certidão de registro.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.193/2012 no 1º

turno, com a Emenda no 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Jayro  Lessa,  Presidente  -  João  Leite,  relator  -  Lafayette  de  Andrada  -  Ulysses

Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.625/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe “institui a política

de incentivo aos atletas e técnicos em atividade do desporto de rendimento”.

Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça,

que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, com as Emendas

nºs 1 e 2, que apresentou. Em seguida, a proposição foi examinada pela Comissão

de Esporte, Lazer e Juventude, que opinou pela aprovação na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou.

Vem  agora  a  esta  Comissão  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188,

combinado com o art.102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  exame tem como objetivo  instituir  a  política  de  incentivo  aos

atletas  e  aos  técnicos  em  atividade  do  desporto  de  rendimento  em  modalidades

olímpicas e paralímpicas, reconhecidas pelo Comitê Olímpico Brasileiro - COB - ou

pelo Comitê Paralímpico Brasileiro - CPB. A referida política deve ser implementada

por  meio  da  concessão  de  bolsa-atleta,  nas  categorias  estadual,  nacional,

internacional  ou  olímpico  e  paraolímpico,  e  bolsa-técnico.  O  projeto  prevê  os

requisitos a serem preenchidos por atletas  e técnicos para pleitearem o benefício

financeiro, bem como a periodicidade e o prazo de concessão da bolsa. O projeto

propõe  ainda  a  revogação  da  Lei  nº  17.803,  de  2008,  que  institui  a  política  de

incentivo  aos  atletas  praticantes  do  desporto  de  rendimento  em  modalidades

olímpicas e paraolímpicas e dá outras providências.

Segundo  a  mensagem  do  Governador  do  Estado,  diferentemente  da  legislação

vigente,  que  atende  ao  atleta  estudantil  e  tem  como próximo  passo  a  categoria

nacional,  o  objetivo da proposta é garantir  a  construção de uma base sólida que
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possibilite efetivamente aos atletas melhorar sucessivamente a categoria pretendida.

Como o resultado a ser alcançado pelo atleta é fruto de sua qualidade técnica ou de

sua equipe, aliadas ao conhecimento teórico e tático da comissão técnica, é natural e

estrategicamente correto, de acordo com a Mensagem, que o benefício não se limite

àquele que disputa a prova, a luta ou a partida, mas que se estenda ao técnico, que

descobre, forma e desenvolve o atleta.

A Comissão de Constituição  e  Justiça  não  vislumbrou  óbice  quanto  à  iniciativa

governamental  para  iniciar  o  processo  legislativo  no  que  tange  aos  aspectos

constitucionais, jurídicos e legais da proposição. Porém, com o intuito de promover

adequações à proposição, a Comissão apresentou duas emendas. A Emenda nº 1

tem o objetivo de atender ao princípio da legalidade e a Emenda nº 2 visa a conferir

clareza ao § 2º do art. 5º do projeto.

A Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, em sua análise de mérito, ressaltou a

importância do projeto como um contributo para a ampliação da base da pirâmide

esportiva do Estado. Não obstante, visando tornar mais criterioso o gasto público com

incentivo  a  atletas  e  técnicos  do  esporte  de  rendimento,  e  acatando  sugestões

apresentadas em audiência pública realizada nesta Casa em 12/3/2013, apresentou o

Substitutivo  nº  1.  Esse  substitutivo,  além  de  incorporar  as  duas  emendas

apresentadas pela Comissão de Constituição de Justiça, aperfeiçoa o projeto original,

contemplando aprimoramentos como a instituição de critérios  para a cassação de

bolsas; ampliação dos requisitos para que os atletas e técnicos possam pleitear as

bolsas; supressão da restrição etária para concessão de bolsa-atleta estadual para

atletas do paradesporto; criação de duas categorias de bolsa-técnico; e vedação à

concessão simultânea de mais de uma bolsa a atleta ou técnico.

Cumpre observar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal

nº 101, de 2000, estabelece, em seu art. 16, requisitos para a criação, expansão ou

aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa, quais

sejam estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar

em vigor e nos dois subsequentes e 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. Já o
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art. 17 da mesma lei dispõe sobre a criação ou o aumento de despesa obrigatória de

caráter  continuado,  que  corresponde à  despesa  corrente  derivada  de lei,  medida

provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a obrigação legal de

sua execução por um período superior a dois exercícios. Nesse caso, são exigidos,

além da estimativa de impacto, a demonstração da origem dos recursos para seu

custeio.

Conforme  a  mensagem  do  Governador  do  Estado,  os  impactos  de  ordem

orçamentária e financeira decorrentes da aprovação do projeto estão previstos no

Orçamento,  inseridos  nas  ações  governamentais  do  Programa  de  Incentivo  ao

Desporto, estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG.

Efetivamente, salienta-se que consta no PPAG 2012-2015, em seu Programa 212 -

Minas Esporte  -,  a  Ação 4123 -  Bolsa-atleta  -,  previsão de gastos,  em 2013,  no

montante total de R$ 1.000.000,00, distribuídos entre as regiões Central, Rio Doce,

Mata,  Sul  de  Minas,  Triângulo,  Alto  Paranaíba e  Centro  Oeste.  Para  2014 estão

previstos R$ 1.150.000,00 e para 2015 R$ 1.500.000,00. Com relação à execução

orçamentária do ano de 2012, verifica-se, a partir de pesquisa realizada no Armazém

SIAFI, que, no ano passado, foram realizadas despesas no valor de R$544.650,00 na

Ação 4123.

Pelo exame dos dados acima, observa-se um significativo crescimento dos recursos

previstos para o Bolsa-atleta, com destaque para a evolução dos valores realizados

em 2012 em relação aos recursos previstos para 2013, representando um acréscimo

de 83,6%. Não obstante, consideramos esse incremento de recursos compatível com

a ampliação do escopo da política de incentivo pretendida pela proposição, referente

à  inclusão  de  nova  categoria  para  o  benefício,  com  a  finalidade  de  assistir

financeiramente  ao  técnico.  Desse modo,  entendemos que  não há obstáculos  do

ponto de vista financeiro-orçamentário ao projeto em análise.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.625/2012, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Esporte, Lazer e

Juventude.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.
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Jayro Lessa, Presidente - Ulysses Gomes, relator - Lafayette de Andrada - João

Leite.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº

34/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, visa incorporar

“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 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, ratificando a conclusão da comissão que a

precedeu.

Esta Comissão opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que

apresentou.

Na  fase  da  discussão  do  projeto  em  1º  turno,  foi  apresentada  em  Plenário  a

Emenda no 1, de autoria do Deputado Ulysses Gomes,  que vem a esta Comissão

para receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, 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.

Pretende, também, promover alterações nos valores dos vencimentos dos cargos de

provimento em comissão da Advocacia-Geral do Estado e alterar o valor da Função

Gratificada  de  Direção  e  Assessoramento  Superior  -  DAS.  Ao  final,  fixa  a  verba

indenizatória  de  serviço  exercido  fora  do  Estado  em  2.015  Unidades  Fiscais  do

Estado de Minas Gerais - Ufemgs.

A Emenda  nº  1,  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  pretende  suprimir  o  art.  3º  do
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Substitutivo nº 2, apresentado por esta Comissão.

Em que pese a  nobre  intenção do  parlamentar,  a  supressão  do art.  3º  poderá

causar, em última análise, uma instabilidade no ordenamento jurídico, posto que o

referido  artigo traz importantes  comandos  acerca do  valor  da GCP que não será

incorporado.

Não obstante, com o intuito de promover  novas alterações de natureza técnico-

legislativa e adequações à forma do projeto, apresentamos o Substitutivo nº 3, que

trata de matéria cujo teor deve ser abordado por meio de projeto de lei complementar,

como o que ora se analisa.

Há que se salientar, por fim, que as demais matérias que deixam de ser abordadas

pelo  Substitutivo  nº  3  deverão  ser  tratadas  em  projeto  de  lei  de  iniciativa  do

Governador do Estado que verse sobre matéria tipica de lei ordinária.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Emenda nº 1, apresentada ao Projeto

de Lei Complementar nº 34/2013, e pela aprovação do Substitutivo nº 3, a seguir

redigido. Com a aprovação do Substitutivo nº 3, ficam prejudicados os Substitutivos

nºs 1 e 2, apresentados, respectivamente, pela Comissão de Constituição e Justiça e

por esta Comissão.

SUBSTITUTIVO Nº 3

Extingue gratificações de função previstas nas Leis Complementares nº 30, de 10

de agosto de 1993, e nº 35, de 29 de dezembro de 1994.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - 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.  2º  -  Esta  lei  complementar  entra  em  vigor  na  data  de  sua  publicação,

produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2013.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Vítor  Xavier -  Romel

Anízio - Ulysses Gomes.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 9/4/2013, as seguintes comunicações:

Do  Deputado  Sebastião  Costa,  notificando  o  falecimento  do  Sr.  Davis  Antônio

Cardoso Júnior, ex-Prefeito Municipal de Abre Campo, ocorrido em 5/4/2013, nesse

Município. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2013

ATAS

ATA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 10/4/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Correspondência:  Mensagens  nºs  398,  399,  400,  401,  402  e  403/2013

(encaminhando o Projeto de Lei nº 3.948/2013 e os expedientes relativos ao regime

especial de tributação concedido ao contribuinte mineiro do segmento econômico do

setor de indústrias de adubos e fertilizantes, da indústria de artigos de PVC e do setor

de  artefatos  para  uso  em  construção  civil,  aos  estabelecimentos  que  promovam

transferências  interestaduais  de  minério  de  ferro  e  ao  contribuinte  mineiro  do

segmento  econômico  do  setor  de  fabricação  de  aguardente  de  cana-de-açúcar,

respectivamente),  do  Governador  do  Estado  -  Ofícios  nºs  22  e  23/2013,  do

Governador do Estado - Ofícios - Questões de ordem - 2ª Fase (Grande Expediente):

Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 38/2013 - Projeto de

Lei  nº  3.949/2013  -  Requerimentos  nºs  4.544  a  4.548/2013  -  Requerimento  do

Deputado Doutor Wilson Batista - Comunicações: Comunicações das Comissões de

Meio Ambiente, de Administração Pública, de Fiscalização Financeira, de Segurança

Pública, de Minas e Energia e de Cultura e dos Deputados Fabiano Tolentino e Hely

Tarqüínio -  Oradores Inscritos:  Discursos dos Deputados Gustavo Valadares,  Luiz

Henrique, Paulo Guedes e Cabo Júlio - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de

Inscrições - Questões de ordem - Suspensão e reabertura da reunião - Comunicação

da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -  Despacho  de  Requerimentos:

Requerimento do Deputado Doutor Wilson Batista; deferimento - 2ª Fase: Discussão

e Votação de Proposições: Requerimento da Deputada Luzia Ferreira; aprovação -

Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.525/2011;  aprovação  na  forma  do

vencido  em  1º  turno  -  Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.631/2011;

aprovação na forma do Substitutivo nº 3; prejudicialidade dos Substitutivos nºs 1 e 2;

declarações de voto - Questão de ordem - Inexistência de quórum para a continuação



762
____________________________________________________________________________

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 -

Almir  Paraca  -  André  Quintão  -  Anselmo  José  Domingos  -  Antonio  Lerin  -  Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique - Celinho

do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Gilberto Abramo - Glaycon Franco -

Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -

João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Henrique - Luiz

Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neilando

Pimenta - Paulo Guedes - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  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 Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Dilzon Melo, 1º-Secretário, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 398/2013*

Belo Horizonte, 9 de abril de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  que  seja  submetido  à  apreciação  dessa
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egrégia Assembleia, projeto de lei  que dispõe sobre os requisitos e procedimentos

para  a  absorção  das  fundações  educacionais  de  ensino  superior  associadas  à

Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG, de que trata o inciso I do § 2º do

art. 129 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT - da Constituição

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Em cumprimento ao Plano de Governo, e em consonância com o disposto no inciso

I do § 2º do art. 129 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, a medida

consubstanciada no projeto de lei tem por objetivo solucionar a situação excepcional

de manutenção das fundações públicas de direito  privado de ensino superior  que

foram criadas pelo Estado antes da promulgação da Constituição do Estado de Minas

Gerais, em 1989.

A absorção dessas fundações educacionais contribuirá para a concretização das

finalidades  primordiais  da  Universidade,  quais  sejam,  a  produção  e  a  difusão  do

conhecimento, a análise científica dos problemas e das potencialidades do Estado, a

construção  de  referenciais  críticos  e  embasamentos  acadêmicos  para  o

desenvolvimento  das  Ciências,  da  tecnologia,  das  artes  e  do  pensamento

humanístico nas diferentes regiões do Estado, respeitadas as suas peculiaridades

culturais e ambientais.

Anoto que a absorção das fundações educacionais de ensino superior associadas

possibilitará  a  melhor  gestão  dos  cursos  e  a  adequada  avaliação  de  suas

necessidades e ofertas pela UEMG, tornando-a, segundo o SENSO-2011, efetuado

pelo  INEP-SINAIS,  a  terceira  maior  universidade  no  Estado  de  Minas  Gerais,

precedida  apenas  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  e  da  Universidade

Federal de Uberlândia, e seguida, em proximidade, da Universidade Federal de Juiz

de Fora.

Na oportunidade, esclareço que todas as medidas necessárias  para a absorção

encontram-se previstas no Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado e no Plano

Plurianual de Ação Governamental.

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 3.948/2013

Dispõe  sobre  os  requisitos  e  procedimentos  para  a  absorção  das  fundações

educacionais  de  ensino  superior  associadas  à  Universidade  do  Estado  de  Minas

Gerais - UEMG, de que trata o inciso I do § 2º do art. 129 do ADCT da Constituição

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Art. 1º - As fundações educacionais de ensino superior associadas à Universidade

do Estado de Minas Gerais - UEMG - devem cumprir os requisitos e procedimentos

previstos nesta lei para o fim de serem absorvidas pela Universidade.

Parágrafo único - Para efeitos desta lei, os termos fundação educacional de ensino

superior associada e fundação associada se equivalem.

Art. 2º - Para os fins desta lei considera-se:

I - fundação educacional de ensino superior associada: entidade de ensino superior

da  espécie  fundação  pública  de  natureza  privada,  instituída  pelo  Poder  Público

estadual anteriormente à Constituição Mineira de 1989 e elencada no § 1º do art. 9º

da Lei nº 18.384, de 15 de setembro de 2009, que optou por permanecer vinculada à

UEMG, mantendo vinculação “sui generis” de associação e mútua cooperação com a

Universidade,  até  a sua integral  absorção e  extinção pela  UEMG,  nos termos  do

inciso I do § 1º do art. 82 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias da

Constituição do Estado de Minas Gerais;

II - absorção: incorporação integral e definitiva das fundações associadas, mediante

o repasse de todos os seus direitos e obrigações para a UEMG, com a subsequente e

ulterior extinção da personalidade jurídica fundacional.

Art. 3º - A fundação associada deverá encaminhar à Reitoria da UEMG, no prazo

máximo de sessenta dias a contar da publicação desta lei, os seguintes documentos:

I - laudo de avaliação dos bens móveis e imóveis da entidade;

II - relação de ativos e passivos;

III - parecer do Ministério Público estadual, por meio de sua curadoria de fundações,

para as entidades educacionais a ele vinculadas;

IV - relação dos cursos a serem absorvidos, com a indicação dos respectivos atos

autorizativos e de reconhecimento; e
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V  -  relatório  contendo  a  situação  do  corpo  discente  da  fundação  associada,

discriminada por período e curso, bem como evolução das matrículas e número de

vagas.

Art. 4º - Compete à UEMG receber e processar os documentos previstos no art. 3º,

bem  como encaminhar  os  processos  administrativos  de  absorção  das  fundações

associadas, devidamente autuados, ao Conselho Estadual de Educação - CEE - para

parecer e posterior  análise e homologação pelo Secretário  de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior.

Art.  5º  -  O  Governador  do  Estado  declarará  absorvida  a  fundação  educacional

associada  à  UEMG,  por  meio  de  decreto  a  ser  publicado  para  cada  uma  das

entidades, após a homologação do Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior.

Parágrafo único -  As fundações associadas ficarão extintas a partir da publicação

do decreto de que trata o “caput”.

Art. 6º - A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Estado

de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior poderão solicitar à Controladoria-Geral do

Estado - CGE - a designação de comissão para proceder à auditoria nos sistemas

contábil,  financeiro,  de  pessoal,  administrativo  e  operacional  das  fundações

associadas.

Parágrafo  único  -  Até  que  se  implemente  a  absorção  de  que  trata  esta  lei,  a

fundação  associada  fica  sujeita  à  fiscalização  do  Estado,  que  poderá  designar

curador especial para o acompanhamento dos processos.

Art.  7º - Os alunos regularmente matriculados nas fundações associadas, desde

que em dia com as suas obrigações, ficam automaticamente transferidos à UEMG na

data da publicação do decreto que declarar absorvida a entidade.

Art. 8º - Fica autorizada a contratação de pessoal por tempo determinado, em razão

de excepcional interesse público, para manutenção de serviço público essencial, nos

termos do inciso V do art. 2º da Lei nº 18.185, de 4 de junho de 2009.

§ 1º - A contratação de pessoal docente, em razão de excepcional interesse público,

para  manutenção  de  serviço  público  essencial  educacional  das  fundações

absorvidas, deverá ser feita nos termos do art. 10 da Lei nº 10.254, de 20 de julho de
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1990.

§ 2º - Declarada a absorção, a UEMG deverá promover os estudos necessários à

realização  de  concurso  público  para  o  atendimento  da  demanda  de  pessoal

decorrente do processo de absorção das fundações associadas, no prazo de cento e

vinte dias.

Art.  9º  -  O  Estado  poderá,  conforme  o  caso  e  mediante  justificativa  expressa,

garantir  às  fundações  associadas  o  repasse de  subvenção mensal, atendidas  as

demais  condições  e  exigências  previstas  no  Plano  Mineiro  de  Desenvolvimento

Integrado - PMDI, no Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG, na Lei de

Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual.

Art. 10 - O patrimônio da fundação associada, após publicação do decreto de que

trata o art. 5º, será transferido da seguinte forma:

I  -  os ativos, à UEMG, observada a legislação vigente e independentemente de

qualquer indenização; e

II - o passivo apurado, ao Estado de Minas Gerais.

Art. 11 - Declarada a absorção da fundação associada, a UEMG passa a sucedê-la

legalmente para todos os fins.

Art.  12  -  A ordem de absorção das  fundações  vinculadas de que trata  esta  lei

observará ao interesse público, à disponibilidade orçamentária e a critérios técnicos,

dando-se  prioridade  às  entidades  associadas  com  situação  financeira  menos

favorável  e  com  o  menor  quantitativo  de  alunos,  com  vistas  ao  desenvolvimento

regional que norteia as ações da UEMG.

Art. 13 - Cumpridos os requisitos e procedimentos previstos nesta lei, caberá ao

Poder Executivo tomar as providências necessárias para a promulgação do decreto

de absorção nos seguintes prazos, a contar da publicação desta lei:

I - no prazo máximo de doze meses, para as fundações associadas elencadas nos

incisos III, IV e V do § 1º do art. 9º da Lei nº 18.384, de 2009; e

II - no prazo máximo de dezoito meses, para as demais fundações associadas.

Art.  14  -  Os  gestores  da  fundação educacional  associada que  descumprirem o

disposto  nesta  lei,  ou  agirem  de  forma  contrária  ao  interesse  público,  serão

responsabilizados individualmente pelos danos causados à fundação, à UEMG ou ao
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Estado.

Art. 15 - Ficam revogados o art. 5º da Lei nº 10.323, de 20 de dezembro de 1990, e

os arts. 20, 21, 22 e 23 da Lei nº 11.539, de 22 de julho de 1994.

Art. 16 - A Fundação Helena Antipoff - FHA, instituída pela Lei nº 5.446, de 25 de

maio de 1970, e de que trata o art. 100 da Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de

2011, passa a ser subordinada pedagogicamente à UEMG, no que se refere às suas

competências relacionadas ao Ensino Superior, nos termos de regulamento.

Art. 17 - 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 399/2013*

Belo Horizonte, 9 de abril de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  do  setor  de  indústrias  de  adubos  e

fertilizantes.

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

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo art. 5º da Lei 16.513/06.

Indústria de Adubos e Fertilizantes

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e
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das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira  contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:
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I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V  -  às  prorrogações  e  às  extensões  das  isenções  vigentes  nesta  data”.  (grifo

nosso).

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação que oferecem benefícios sem aprovação do CONFAZ, pois essas passam

a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do  nosso Estado,

praticando  preços  menores  e  possibilitando,  assim,  maiores  vendas  no  nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste  sentido,  foram  concedidos  pelo  Estado  do  Paraná,  benefícios  fiscais

conforme  Decreto  nº  1.980,  de  21  de  dezembro  de  2007,  cujas  vantagens

proporcionadas  por  aquela  unidade  da  Federação  são  operacionalizadas,

principalmente, por meio de concessão de crédito presumido do imposto.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária
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congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nesta

unidade da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas em Santa

Catarina  em  face  do  benefício  fiscal  oferecido  por  este,  tais  como:  perda  de

investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos

gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas do setor de indústrias de

adubos e fertilizantes, que comprovadamente estiverem sendo prejudicadas em sua

competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos benefícios

concedidos por outros Estados.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime

especial  de  tributação,  de  forma  individualizada,  analisada  a  requerimento  do

contribuinte, podendo ainda, dar ensejo a cargas tributárias diversas.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o
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benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer

tempo pela unidade federada instituidora, como frequentemente ocorre para se burlar

as Ações de Inconstitucionalidade contra ela proposta. Desta forma, a base legal para

a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas Gerais possa

se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de idêntico teor pelo

mesmo Estado,  ou ainda,  publicação de legislação ainda mais  benéfica por  outra

unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido no percentual  de 75% (setenta e cinco por cento) do valor do imposto

incidente  sobre  as  saídas  interestaduais  de  fertilizantes  de  produção  dos  seus

estabelecimentos  localizados  neste  Estado.  A  carga  tributária  efetiva  irá  variar

conforme o saldo devedor verificado no período de apuração.

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antonio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.
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INDÚSTRIA DE ADUBOS E FERTILIZANTES

* -  O Regime Especial  de Tributação da Indústria  de Adubos e Fertilizantes  foi

publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2013.

-  À  Comissão de Fiscalização Financeira  nos termos  da Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 400/2013*

Belo Horizonte, 9 de abril de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  4º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de

dezembro de 2011, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do segmento econômico da indústria de artigos de PVC.

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

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no art. 225-A da Lei 6.763/75, com

a redação dada pelo art. 4º da Lei 19.979/2011.

Indústria de artigos de PVC

O Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da Assembleia Legislativa e

das  entidades  de  classe  dos  diversos  segmentos  econômicos  do  Estado,  vem

envidando esforços para proteger  a economia mineira  contra os  benefícios fiscais

irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:
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“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS :

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste artigo também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,
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concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta data”.

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação que oferecem benefícios sem aprovação do CONFAZ, pois essas passam

a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do  nosso Estado,

praticando  preços  menores  e  possibilitando,  assim,  maiores  vendas  no  nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, o Estado de Minas Gerais incluiu em sua legislação, na forma dos

artigos  32-A  a  32-I,  da  Lei  nº  6.763/75,  tratamento  tributário  diferenciado  para

determinados setores econômicos, a serem implementados mediante regime especial

concedido pelo Superintendente de Tributação da Secretaria de Fazenda de Minas

Gerais.

“Art.  32-A - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

na forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento:

I - ao estabelecimento industrial fabricante, de até 100% (cem por cento) do valor

equivalente ao imposto devido na operação de saída de produtos relacionados na
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Parte 5 do Anexo XII do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 43.080, de

13 de dezembro de 2002, destinados a estabelecimento de contribuinte do imposto,

clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da  administração  pública,  suas

fundações e autarquias;

II  -  ao  estabelecimento  industrial,  nas  saídas  destinadas  a  estabelecimento  de

contribuinte  do  imposto,  clínica,  hospital,  profissional  médico  ou  órgão  da

administração pública, suas fundações e autarquias, dos produtos recebidos com o

diferimento de que trata o item 48 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do ICMS,

aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, sem que tenham sido

submetidos a qualquer processo de industrialização, exceto o acondicionamento, de

forma que a  carga tributária  resulte  em, no  mínimo,  3,5% (três  vírgula  cinco  por

cento);

III - ao estabelecimento industrial, nas saídas, destinadas a contribuinte do imposto,

de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 3,5% (três vírgula cinco por

cento), de:

a) embalagem de papel e de papelão ondulado;

b) papel destinado à fabricação de embalagem de papel e de papelão ondulado;

c) papelão ondulado;

IV - ao estabelecimento industrial beneficiador de batatas, nas saídas destinadas a

contribuinte  do  imposto,  correspondente  a  50% (cinquenta  por  cento)  do  imposto

debitado;

V - ao estabelecimento industrial de margarina, nas saídas internas destinadas a

contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 7%

(sete por cento), mantidos os demais créditos;

VI - ao estabelecimento industrial de medicamento genérico, nas saídas destinadas

a contribuinte do imposto, de forma que a carga tributária resulte em, no mínimo, 4%

(quatro por cento);

VII  -  ao  estabelecimento  industrial,  vedado o  aproveitamento  de  outros  créditos

relacionados com a operação, exceto o crédito relativo à aquisição de bem destinado

ao ativo imobilizado, de valor equivalente a, no máximo, 70% (setenta por cento),

aplicados sobre o valor do imposto debitado:
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a) na saída de polpas, concentrados, doces, conservas e geleias de frutas ou de

polpa e extrato de tomate;

b) na saída de sucos, néctares e bebidas não gaseificadas preparadas a partir de

concentrados de frutas e de suco ou molho de tomate, inclusive ketchup;

VIII - ao centro de distribuição de discos fonográficos ou outros suportes com sons

gravados ou de suportes com sons e imagens gravados, de valor equivalente a, no

máximo, 50% (cinquenta por cento) do imposto incidente nas operações de saída dos

produtos;

IX  -  por  meio  de  regime  especial,  ao  estabelecimento  signatário  de  protocolo

firmado com o Estado, de modo que a carga tributária, nas operações de saída por

ele promovidas, resulte em, no mínimo, 3% (três por cento);

X - Revogado pelo art. 10 e vigência estabelecida pelo art. 11, ambos da Lei nº

19.098, de 06/08/2010.

XI  -  ao  estabelecimento  industrial  fabricante,  nas  saídas  de  locomotivas  com

potência  superior  a  3.000  (três  mil)  HP,  classificadas  no  código  8602.10.00  da

Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM -, produzidas no Estado e destinadas à

prestação de serviço de transporte ferroviário, de valor equivalente a 100% (cem por

cento) do valor do imposto devido ao Estado.

Parágrafo  único  -  Na hipótese do inciso  IX  do  “caput”,  a  concessão  do crédito

presumido, por meio de regime especial, poderá resultar em carga tributária inferior a

3% (três por cento) caso o estabelecimento signatário de protocolo firmado com o

Estado  esteja  localizado  em  Município  compreendido  na  área  de  atuação  da

Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - Sudene.

Art.  32-B -  Fica o Poder  Executivo autorizado a conceder  crédito presumido do

ICMS:

I - de 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de arroz e

de  feijão  promovidas  por  estabelecimento  industrial,  por  produtor  rural  ou  por

cooperativa de produtores;

II - de até 90% (noventa por cento) do imposto devido nas operações de saída de

alho promovidas por estabelecimento produtor ou cooperativa de produtores;

III - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de
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pão-do-dia promovidas por estabelecimento fabricante;

IV - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

farinha  de  trigo,  inclusive  de  misturas  pré-preparadas,  promovidas  por

estabelecimento industrial;

V - de até 100% (cem por cento) do imposto devido nas operações de saída de

macarrão não cozido, constituído de massa alimentar seca, classificado na posição

1902.1 da NBM/SH, promovidas por estabelecimento industrial.

Parágrafo único - A forma, o prazo e as condições para a fruição dos benefícios a

que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo,  inclusive  a  definição  de  pão-do-dia,  serão

estabelecidos em regulamento.

Art. 32-C - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma, a relação de

produtos  alcançados  e  as  condições  previstos  em  regulamento,  autorizado  a

conceder crédito presumido do ICMS ao estabelecimento que promover a saída de

peixes,  inclusive  alevinos,  o  abate  ou  o  processamento  de  pescado,  inclusive  o

varejista, observado o disposto no § 2º do art. 75 do Decreto nº 43.080, de 13 de

dezembro de 2002, de forma que a carga tributária resulte no percentual de 0,1%

(zero vírgula um por cento) nas operações, entre contribuintes, de saída de peixe, de

carne ou de outros produtos comestíveis resultantes do abate dos animais e de saída

de produto industrializado cuja matéria-prima seja resultante do abate dos animais,

desde que destinado à alimentação humana.

Art. 32-D - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido aos

bares, restaurantes e similares, de forma que a carga tributária resulte no percentual

de  até  4%  (quatro  por  cento)  do  valor  do  ICMS  incidente  nas  saídas  internas,

observados o prazo, a forma e as demais condições que dispuser o regulamento,

especialmente a comprovação de saídas por meio de Emissor de Cupom Fiscal -

ECF - ou Processamento Eletrônico de Dados - PED - e a inexistência de débitos

com a Fazenda Pública.

Art. 32-E - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos em regulamento, a conceder ao contribuinte signatário de protocolo firmado

com o Estado que promova operação de saída contratada no âmbito do comércio

eletrônico ou do telemarketing sistema simplificado de escrituração e apuração do
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ICMS, para as operações realizadas por esses meios, em substituição aos créditos

do  imposto  decorrentes  de  entrada  de  mercadorias  ou  bens  ou  de  utilização  de

serviços.

Art. 32-F - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas condições

previstos  em  regulamento,  a  conceder  ao  contribuinte  que promova  operação de

venda de produto com carga tributária  superior  à devida  na saída  imediatamente

subsequente com o mesmo produto sistema de compensação tributária que anule a

distorção financeira  concorrencial  provocada pelo estorno de crédito  na  aquisição

desse produto por seu adquirente.

Art. 32-G - Fica o Poder Executivo, observados os prazos, a forma e as condições

previstos  em  regulamento,  autorizado  a  conceder  crédito  presumido do  ICMS ao

estabelecimento  que,  com  exclusividade,  promover  saídas  de  mercadorias  não

sujeitas  a  substituição  tributária  para  destinatários  que  pertençam  a  segmento

econômico preponderantemente prestador de serviço constante em lei complementar

e  alcançado  por  tributação municipal,  de  forma que a  carga tributária  resulte,  no

mínimo, em 3% (três por cento).

Art. 32-H - Fica o Poder Executivo autorizado a não exigir do contribuinte signatário

de protocolo firmado com o Estado, na forma, no prazo e nas condições previstos no

protocolo, o estorno de créditos de ICMS relativos às entradas de partes, peças e

acessórios empregados na fabricação de locomotiva quando a operação de saída da

mercadoria for isenta do imposto.

Art.  32-I  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  ao  estabelecimento

minerador  classificado  na  Divisão  7  da  Seção  B  da  Classificação  Nacional  de

Atividades  Econômicas,  mediante  regime  especial  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda, observados a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento e o

art. 225-A, sistemática especial de apuração e pagamento do ICMS que inclua:

I - a adoção de valor ou critério distintos do que decorreria do disposto no art. 13,

para fins de determinação da base de cálculo do imposto;

II - a concessão de crédito presumido nas saídas tributadas de até 30% (trinta por

cento) do valor do imposto destacado no documento fiscal, vedada a apropriação de

quaisquer outros créditos.
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§ 1º - O regime especial a que se refere o “caput”:

I  -  deverá  ser  adotado  por  todos  os  estabelecimentos  mineradores  do  mesmo

contribuinte;

II  -  poderá estabelecer valores ou critérios de determinação da base de cálculo

distintos  por  mercadoria,  estabelecimento,  período  de  apuração  ou  exercício

financeiro;

III  -  não  poderá  resultar  em  recolhimento  do  imposto  inferior  ao  valor  médio

recolhido nos doze meses anteriores à concessão do regime especial, observada a

proporcionalidade em relação às oscilações nos volumes quantitativos das operações

realizadas.

§  2º  -  A  fruição  do  regime  especial  fica  condicionada  a  que  o  contribuinte

beneficiário,  em relação a  todos os seus estabelecimentos mineradores,  promova

nova apuração do imposto, relativamente aos cinco anos anteriores à data de sua

vigência, utilizando nas transferências interestaduais base de cálculo determinada no

regime especial a que se refere o caput, observado o seguinte:

I  -  o  regime  especial  disciplinará  a  forma  de  realização  da  nova  apuração  do

imposto, observado o disposto no § 1º;

II  -  a  diferença  de  imposto  a  pagar  resultante  da  nova  apuração  do  imposto,

acrescida de juros, dispensadas as penalidades, será recolhida, de uma só vez ou em

parcelas, no prazo, forma e condições estabelecidos em regulamento;

III  -  o  disposto  neste  parágrafo  aplica-se,  inclusive,  aos  períodos  de  apuração

compreendidos nos cinco anos anteriores à data de vigência do regime especial para

os quais haja crédito tributário formalizado, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada

ou não a sua cobrança, relativo às transferências interestaduais de mercadorias.

§ 3º - O disposto no § 2º aplica-se também ao crédito tributário formalizado, inscrito

ou não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo às transferências

interestaduais  realizadas  antes  dos cinco  anos  anteriores  à concessão do regime

especial.

§ 4º - O recolhimento a que se refere o inciso II do § 2º, inclusive em relação às

hipóteses previstas no inciso III do referido parágrafo e no § 3º:

I - é irretratável, não se sujeitando a devolução, restituição ou compensação;
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II - não implica, por parte do contribuinte:

a) confissão de débito;

b) renúncia ou desistência de recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial,

envolvendo a  utilização da base de cálculo  nas transferências  interestaduais,  em

relação a períodos de apuração posteriores a eventual não prorrogação, por iniciativa

do contribuinte ou da Secretaria de Estado de Fazenda, revogação ou cassação do

regime especial.

§ 5º - O regime especial a que se refere o caput poderá prever o diferimento do

imposto  incidente  nas  operações  de  aquisição  de  bens  destinados  ao  ativo

imobilizado e de mercadorias a serem utilizados pelo estabelecimento minerador.

Art.  32-J  -  A apropriação  de  crédito  presumido  do  imposto,  cumulada  com  os

créditos normais decorrentes de entrada de mercadorias ou bens ou de utilização de

serviços, não poderá resultar em saldo credor no período de apuração, ou em outro

definido pela legislação tributária, vedada a apropriação do que exceder ao valor do

débito no respectivo período ou a sua transferência para os períodos subsequentes.

Parágrafo único -  O disposto  no  “caput”  não se aplica  aos  créditos  presumidos

previstos  em  convênio  firmado  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política

Fazendária - Confaz - que expressamente autorize sua manutenção.

Salientamos que Lei nº 19.979, de 28 de dezembro de 2011, em seus parágrafos

abaixo  transcritos,  convalidou  os  regimes  especiais  concedidos  até  a  data  da

publicação da Lei.

“Art. 8° - Ficam convalidadas as medidas de incentivo ou proteção da economia

mineira  implementadas  sob  a  forma  de  regimes  especiais  concedidos  pela

Superintendência de Tributação da Secretaria de Estado de Fazenda até a data de

publicação desta Lei, com fundamento:

I - nos arts. 20-K, 32-A, 32-E, 32-F e 32-G da Lei n° 6.763, de 1975;

II - no § 2° do art. 4° da Lei n° 13.449, de 2000.”

Importante salientar que apesar de constante da legislação mineira, as medidas em

comento  serão  concedidas  mediante  regime  especial,  de  forma  individualizada,

analisada  a  requerimento  do  contribuinte,  podendo  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme o produto e o segmento econômico.
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Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Este regime especial é precedido da assinatura de Protocolo de Intenções em que o

contribuinte se compromete a se instalar ou a expandir sua unidade em Minas Gerais,

em  detrimento  de  outras  unidades  da  Federação  que  possam  ter  lhe  oferecido

benefícios.

Nestes  termos,  foram concedidos regimes especiais  às  Indústrias  de artigos  de

PVC, signatárias de Protocolos de Intenções que somam aproximadamente R$4,5

milhões de reais em investimentos, 44 empregos diretos e 22 indiretos.

Foi concedido o seguinte tratamento tributário:

- Carga tributária efetiva de 3% (três por cento) para o ICMS devido 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.

Importante observar que o tratamento tributário exposto acima não é estendido a

todo o setor, mas somente àquelas empresas signatárias de Protocolo de Intenções

em que se comprometem a realizar investimentos e gerar empregos no Estado de

Minas Gerais. Desta forma, o regime especial concedido obedecerá ao disposto no

Protocolo de Intenções de acordo com o caso concreto. A definição da graduação da

alíquota se deu considerando o benefício oferecido por outros Estados da Federação

e o impacto na arrecadação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento ao disposto no art. 225-A, da Lei nº 6.763/75, com o qual demonstramos

a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam

manter a competitividade das empresas mineiras e informamos os Regimes Especiais

concedidos no 4º trimestre de 2012.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
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Antonio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.

INDÚSTRIA DE ARTIGOS DE PVC

* - O Regime Especial de Tributação da Indústria de Artigos de PVC foi publicado no

“Diário do Legislativo”, de 16.4.2013.

-  À  Comissão de Fiscalização Financeira  nos termos  da Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 401/2013*

Belo Horizonte, 9 de abril de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  4º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de

dezembro de 2011, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte  mineiro  do  segmento  econômico  do  setor  de  artefatos  para  uso  em

construção civil.

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

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo art. 5º da Lei 16.513/06.

Fabricação de artefatos para uso na construção civil

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
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irregularmente concedidos por outras unidades da Federação.

A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,
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ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;

III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V  -  às  prorrogações  e  às  extensões  das  isenções  vigentes  nesta  data”.  (grifo

nosso).

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação que oferecem benefícios sem aprovação do CONFAZ, pois essas passam

a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do  nosso Estado,

praticando  preços  menores  e  possibilitando,  assim,  maiores  vendas  no  nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste  sentido,  foram  concedidos  benefícios  fiscais  pelos  Estados  da  Bahia,

conforme Lei nº 7.980/2001;  do Rio de Janeiro, conforme Lei nº 5.636/2010 e de

Santa Catarina, nos termos do art. 10, inciso III do Anexo 3, combinado com o art. 15,

inciso IX do Anexo 2, ambos do RICMS/SC, aprovado pelo Decreto nº 2.870/2001,

cujas  vantagens  proporcionadas  por  aquela  unidade  da  Federação  são

operacionalizadas, principalmente, por meio de concessão de crédito presumido do

imposto.
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A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nesta

unidade da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,

com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas em Santa

Catarina  em  face  do  benefício  fiscal  oferecido  por  este,  tais  como:  perda  de

investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos

gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas do setor de fabricação de

artefatos  para  uso  na  construção  civil  que  comprovadamente  estiverem  sendo

prejudicadas em sua competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais

em face dos benefícios concedidos por outros Estados.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime

especial  de  tributação,  de  forma  individualizada,  analisada  a  requerimento  do

contribuinte, podendo ainda, dar ensejo a cargas tributárias diversas.
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Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo

Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer

tempo pela unidade federada instituidora, como frequentemente ocorre para se burlar

as Ações de Inconstitucionalidade contra ela proposta. Desta forma, a base legal para

a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas Gerais possa

se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de idêntico teor pelo

mesmo Estado,  ou ainda,  publicação de legislação ainda mais  benéfica por  outra

unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido de forma que a carga tributária efetiva seja de 2% (dois por cento).

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antonio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.

FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS PARA USO NA CONSTRUÇÃO CIVIL

*  -  O  Regime Especial  de  Tributação  da  Indústria  de  Artefatos  para  Uso  na
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Construção Civil foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2013.

-  À  Comissão de Fiscalização Financeira  nos termos  da Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 402/2013*

Belo Horizonte, 9 de abril de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do art. 225-A da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975,  com a redação dada pelo art.  4º  da Lei  nº  19.979,  de 28 de

dezembro de 2011, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS aos

estabelecimentos que promovam transferências interestaduais de minério de ferro.

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

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no art. 225-A da Lei 6.763/75, com

a redação dada pelo art. 4º da Lei 19.979/2011.

Transferência Interestadual de Minério de Ferro

O Estado de Minas Gerais incluiu em sua legislação, na forma do artigo 32-I, da Lei

nº 6.763/75, medida de simplificação tributária de forma a substituir os créditos por

entradas de insumos aplicáveis na extração.

“Art.  32-I  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  conceder  ao  estabelecimento

minerador  classificado  na  Divisão  7  da  Seção  B  da  Classificação  Nacional  de

Atividades  Econômicas,  mediante  regime  especial  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda, observados a forma, o prazo e as condições previstos em regulamento e o

art. 225-A, sistemática especial de apuração e pagamento do ICMS que inclua:
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I - a adoção de valor ou critério distintos do que decorreria do disposto no art. 13,

para fins de determinação da base de cálculo do imposto;

II - a concessão de crédito presumido nas saídas tributadas de até 30% (trinta por

cento) do valor do imposto destacado no documento fiscal, vedada a apropriação de

quaisquer outros créditos.

§ 1º - O regime especial a que se refere o “caput”:

I  -  deverá  ser  adotado  por  todos  os  estabelecimentos  mineradores  do  mesmo

contribuinte;

II  -  poderá estabelecer valores ou critérios de determinação da base de cálculo

distintos  por  mercadoria,  estabelecimento,  período  de  apuração  ou  exercício

financeiro;

III  -  não  poderá  resultar  em  recolhimento  do  imposto  inferior  ao  valor  médio

recolhido nos doze meses anteriores à concessão do regime especial, observada a

proporcionalidade em relação às oscilações nos volumes quantitativos das operações

realizadas.

§  2º  -  A  fruição  do  regime  especial  fica  condicionada  a  que  o  contribuinte

beneficiário,  em relação a  todos os seus estabelecimentos mineradores,  promova

nova apuração do imposto, relativamente aos cinco anos anteriores à data de sua

vigência, utilizando nas transferências interestaduais base de cálculo determinada no

regime especial a que se refere o caput, observado o seguinte:

I  -  o  regime  especial  disciplinará  a  forma  de  realização  da  nova  apuração  do

imposto, observado o disposto no § 1º;

II  -  a  diferença  de  imposto  a  pagar  resultante  da  nova  apuração  do  imposto,

acrescida de juros, dispensadas as penalidades, será recolhida, de uma só vez ou em

parcelas, no prazo, forma e condições estabelecidos em regulamento;

III  -  o  disposto  neste  parágrafo  aplica-se,  inclusive,  aos  períodos  de  apuração

compreendidos nos cinco anos anteriores à data de vigência do regime especial para

os quais haja crédito tributário formalizado, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizada

ou não a sua cobrança, relativo às transferências interestaduais de mercadorias.

§ 3º - O disposto no § 2º aplica-se também ao crédito tributário formalizado, inscrito

ou não em dívida ativa, ajuizada ou não a sua cobrança, relativo às transferências
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interestaduais  realizadas  antes  dos cinco  anos  anteriores  à concessão do regime

especial.

§ 4º - O recolhimento a que se refere o inciso II do § 2º, inclusive em relação às

hipóteses previstas no inciso III do referido parágrafo e no § 3º:

I - é irretratável, não se sujeitando a devolução, restituição ou compensação;

II - não implica, por parte do contribuinte:

a) confissão de débito;

b) renúncia ou desistência de recurso, administrativo ou judicial, ou de ação judicial,

envolvendo a  utilização da base de cálculo  nas transferências  interestaduais,  em

relação a períodos de apuração posteriores a eventual não prorrogação, por iniciativa

do contribuinte ou da Secretaria de Estado de Fazenda, revogação ou cassação do

regime especial.

§ 5º - O regime especial a que se refere o caput poderá prever o diferimento do

imposto  incidente  nas  operações  de  aquisição  de  bens  destinados  ao  ativo

imobilizado e de mercadorias a serem utilizados pelo estabelecimento minerador.”

Importante salientar que apesar de constante da legislação mineira, as medidas em

comento  serão  concedidas  mediante  regime  especial,  de  forma  individualizada,

analisada  a  requerimento  do  contribuinte,  podendo  ainda,  dar  ensejo  a  cargas

tributárias diversas conforme o perfil de aquisição de insumos.

Nestes  termos,  foram  concedidos  regimes  especiais  a  estabelecimentos  que

promovam  transferências  interestaduais  de  minério  de  ferro,  prevendo  crédito

presumido nas saídas tributadas equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor

do imposto destacado no documento fiscal, vedado o aproveitamento de quaisquer

outros créditos, inclusive aqueles já escriturados nos livros fiscais.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento ao disposto no art. 225-A, da Lei nº 6.763/75, com o qual demonstramos

a necessidade de proteção da economia mineira e a adoção de medidas que possam

manter a competitividade das empresas mineiras e informamos os Regimes Especiais

concedidos no 4º trimestre de 2012.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.
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Antonio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.

TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MINÉRIO DE FERRO

* - O quadro contendo a transferência interestadual de minério de ferro foi publicado

no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2013.

-  À  Comissão de Fiscalização Financeira  nos termos  da Decisão  Normativa  da

Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 403/2013*

Belo Horizonte, 9 de abril de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia Legislativa, nos termos do § 1º do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26

de dezembro de 1975, Exposição de Motivos da Secretaria de Estado de Fazenda a

respeito da concessão do Regime Especial de Tributação em matéria de ICMS ao

contribuinte mineiro do segmento econômico do setor de fabricação de aguardente de

cana-de-açúcar.

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

economia estadual sujeito a sofrer impactos negativos em decorrência de políticas

econômicas instituídas por outros Estados da Federação relativamente ao imposto

supramencionado.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Exposição de motivos para atender ao disposto no § 1º do art. 225 da Lei 6.763/75,

com a redação dada pelo art. 5º da Lei 16.513/06.

Fabricação de Aguardente de Cana-De-Açúcar

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.
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A concessão de incentivos e  benefícios  fiscais  é  estabelecida  pela  Constituição

Federal na alínea “g” do inciso XII do § 2º do seu art. 155:

“XII - Cabe à Lei Complementar:

(…)

g - regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal,

isenções, incentivos e benefícios fiscais são concedidos ou revogados”;

A  citada  norma  constitucional  almeja  a  garantia  da  harmonia  entre  os  entes

Federados ao evitar a chamada “guerra fiscal”, sendo esta a justificativa do Supremo

Tribunal  Federal  -  STF -  ao  se pronunciar  pela  necessidade de Convênio para a

concessão de benefícios fiscais, senão vejamos:

“Convênios e concessão de isenção, incentivo e benefício fiscal em tema de ICMS:

a celebração dos Convênios interestaduais constitui pressuposto essencial à válida

concessão, pelos Estados-membros e o Distrito Federal, de isenções, incentivos ou

benefícios fiscais em tema de ICMS. Esses Convênios - enquanto instrumentos de

exteriorização formal do prévio consenso institucional entre as unidades federadas

investidas de competência tributária em matéria de ICMS - destinam-se a compor os

conflitos  de  interesses  que  necessariamente  resultariam  uma  vez  ausente  essa

deliberação intergovernamental,  da concessão, pelos Estados-membros ou Distrito

Federal,  de  isenções,  incentivos  e  benefícios  fiscais  pertinentes  ao  imposto  em

questão”. (STF, Tribunal Pleno, ADIMC 1247/PA, rel. Min. Celso de Mello, decisão:

17/08/1995, Em. de Jurisp., v.1.799-01, p. 20; DJ1, de 08/09/1995, p. 28354). (grifo

nosso).

Regulamentando a matéria, por seu turno, a Lei Complementar Federal nº 24, de 7

de janeiro de 1975, recepcionada pela Constituição Federal, dispõe que:

“Art.  1º  -  As  isenções  do  imposto  sobre  operações  relativas  à  circulação  de

mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos de Convênios celebrados e

ratificados pelos Estados e pelo Distrito Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste art. também se aplica:

I - à redução de base de cálculo;

II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou não, do tributo,

ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;
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III - à concessão de créditos presumidos;

IV  -  a  quaisquer  outros  incentivos  ou  favores  fiscais  ou  financeiro-fiscais,

concedidos com base no imposto de circulação de mercadorias, dos quais resulte

redução ou eliminação direta ou indireta, do respectivo ônus;

V  -  às  prorrogações  e  às  extensões  das  isenções  vigentes  nesta  data”.  (grifo

nosso).

Portanto,  de  acordo  com  o  pacto  federativo  insculpido  no  Sistema  Tributário

Nacional  vigente,  os  benefícios  fiscais  em  matéria  do  ICMS  dependem,

necessariamente, de prévia aprovação do Conselho Nacional de Política Fazendária -

CONFAZ - para que sejam considerados legítimos.

Se determinada unidade federativa concede unilateralmente benefícios fiscais em

matéria do ICMS, ela faz com que os contribuintes lá situados concorram, no livre

mercado,  em  melhores  condições  que  os  contribuintes  localizados  em  outras

unidades da Federação. Desse modo,  o benefício ilegal  provoca uma redução no

preço da mercadoria por ele alcançada,  se comparada à mesma mercadoria com

tributação normal, tornando desigual a competição no mercado considerado.

Desta forma, tais concessões provocam desequilíbrio na competitividade entre as

empresas situadas no Estado de Minas Gerais e aquelas localizadas nos Estados da

Federação que oferecem benefícios sem aprovação do CONFAZ, pois essas passam

a atuar  agressivamente  em seu próprio  território  e  no  território  do  nosso Estado,

praticando  preços  menores  e  possibilitando,  assim,  maiores  vendas  no  nosso

território e dificuldades para a entrada de produtos mineiros no território  daquelas

unidades da Federação.

Neste sentido, foram concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro, benefícios fiscais

às indústrias instaladas em municípios fluminenses beneficiadas com a política de

recuperação  econômica  definida  pela  Lei  nº  5.636,  de  06  de  janeiro  de  2010,

mediante principalmente a utilização de crédito presumido.

A utilização de tais programas de incentivo como instrumento de política tributária

congrega benefícios operacionais e econômicos para o contribuinte instalado nesta

unidade da Federação, resultando na liberação dos recursos não embolsados com o

recolhimento do imposto para capital  de giro e aplicação em novos investimentos,
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com  reflexos  diretos  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos industriais estabelecidos em Minas Gerais.

No caso em tela, a perda potencial de investimento relevante no Estado se baseia

nos reflexos imediatos a serem sofridos com a instalação das empresas em Santa

Catarina  em  face  do  benefício  fiscal  oferecido  por  este,  tais  como:  perda  de

investimento, arrecadação de impostos estaduais e municipais,  além de empregos

gerados no nosso Estado.

Salientamos que as concessões acima mencionadas não estão previstas em Lei

Complementar ou em Convênio ICMS, afrontando o disposto no art. 155, § 2º, inciso

XII, alínea “g” da Constituição da República e na Lei Complementar nº 24, de 7 de

janeiro de 1975.

Por estes motivos, a reação do Governo Estadual deve ser rápida para neutralizar

os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  para  o  Estado,  pois  o  desequilíbrio

causado pela competição desleal  poderá ser  socialmente arrasador  se não forem

tomadas medidas imediatas para fortalecimento do mercado interno, preservação da

capacidade de ocupação de mão de obra e, consequentemente, da arrecadação de

ICMS pelo Estado.

Assim,  considerando  a  necessidade  de  proteger  a  economia  mineira,  com  o

desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de fortalecimento do mercado

interno, bem como de geração de novos empregos, entendemos urgente a concessão

de Regime Especial de Tributação (RET) para as empresas do setor de fabricação de

aguardente de cana-de-açúcar, que comprovadamente estiverem sendo prejudicadas

em sua competitividade ou impedidas de instalar-se em Minas Gerais em face dos

benefícios concedidos por outros Estados.

Salientamos  que  as  medidas  em  comento  serão  concedidas  mediante  regime

especial  de  tributação,  de  forma  individualizada,  analisada  a  requerimento  do

contribuinte, podendo ainda, dar ensejo a cargas tributárias diversas.

Isto se deve, pois a análise do tratamento tributário a ser concedido avalia não só o

benefício  oferecido  à  empresa por  outra  unidade da Federação como também:  o

impacto na produção mineira, sendo verificados os produtos a serem fabricados e

não somente o setor a que pertence e o impacto na arrecadação de receita pelo
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Estado caso o benefício seja estendido a outros fabricantes dos mesmos produtos.

Tal medida evitará a piora deste cenário, que poderá levar à realização de prejuízos

e, consequentemente, redução da produção, diminuição da demanda para a mão de

obra disponível  no Estado e até mesmo demissão de empregados já  contratados

pelas empresas do setor.

Importante  ressaltar  que  a  legislação  aqui  citada  pode  ser  alterada  a  qualquer

tempo pela unidade federada instituidora, como frequentemente ocorre para se burlar

as Ações de Inconstitucionalidade contra ela proposta. Desta forma, a base legal para

a concessão dos RETs poderá ser alterada para que o Estado de Minas Gerais possa

se adaptar à nova realidade, seja com a publicação de legislação de idêntico teor pelo

mesmo Estado,  ou ainda,  publicação de legislação ainda mais  benéfica por  outra

unidade da Federação.

Assim  sendo,  propomos  o  envio  à  Assembleia  do  presente  expediente,  em

atendimento  ao  disposto  no  §  1º,  do  art.  225,  da  Lei  nº  6.763/75,  com  o  qual

demonstramos  a  necessidade  de  proteção  da  economia  mineira  e  a  adoção  de

medidas que possam manter a competitividade das empresas mineiras e informamos

os Regimes Especiais de Tributação (RET) até então concedidos, instituindo crédito

presumido nas  vendas  de  aguardente  de  cana-de-açúcar,  classificada na posição

2208.40.00  da  Nomenclatura  Brasileira  de  Mercadorias/Sistema  Harmonizado

(NBM/SH), de forma que a carga tributária efetiva seja de 3% (três por cento).

Conforme previsto no § 6º do referido diploma legal, será enviada relação trimestral

com  a  relação  das  medidas  adotadas  e  dos  contribuintes  sobre  os  quais  elas

incidiram, contendo inclusive a legislação que lhe dá embasamento.

Sara Costa Felix Teixeira, Diretora DAI/SUTRI.

De acordo. À Subsecretaria da Receita Estadual.

Antonio  Eduardo  Macedo  Soares  de  Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de

Tributação.

FABRICAÇÃO DE AGUARDENTE DE CANA-DE-AÇÚCAR

* -  O Regime Especial  de Tributação do setor de Fabricação de Aguardente de

Cana-de-açúcar foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2013.

-  À  Comissão de Fiscalização Financeira  nos termos  da Decisão  Normativa  da
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Presidência nº 18.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIO Nº 22/2013

Do Sr.  Antonio Augusto Junho Anastasia,  Governador  do Estado,  encaminhando

relatório referente aos regimes especiais de tributação concedidos no quarto trimestre

de  2012  e  aos  que  sofreram  alteração  no  mesmo  período.  (-  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

OFÍCIO Nº 23/2013

Do Sr.  Antonio Augusto Junho Anastasia,  Governador  do Estado,  encaminhando

relatório referente aos regimes especiais de tributação concedidos no quarto trimestre

de  2012  e  aos  que  sofreram  alteração  no  mesmo  período.  (-  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

OFÍCIOS

Do Sr. Álvaro Campos de Carvalho, Superintendente Regional (substituto) do DNIT

(2),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  4.178/2012,  da

Comissão  de  Defesa  do  Consumidor,  e  4.258/2013,  do  Deputado  Anselmo  José

Domingos.

Da  Sra.  Amanda  de  Oliveira  Alves  e  outros,  alunos  e  ex-alunos  da  Escola  de

Enfermagem Prof. Clóvis Salgado, da Cruz Vermelha Brasileira, filial Minas Gerais,

encaminhando  abaixo-assinado  contra  o  fechamento  dessa  Escola  e  pedindo  a

intercessão desta Casa para que a decisão seja revista. (- À Comissão de Saúde.)

Do  Sr.  Antônio  Marum,  Chefe  de  Gabinete  da  Presidência  do  Sistema  Fiemg,

acusando recebimento de convite para audiência pública da Comissão de Turismo em

9/4/2013 e comunicando que, na ocasião, essa Federação seria representada pelo

Sr. Flávio Roscoe Nogueira. (- À Comissão de Turismo.)

Do  Sr.  Carlos  Alberto  Junior,  Ouvidor  Nacional  da  Igualdade  Racial,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.306/2013,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Clair José Benfica, Diretor Executivo da Associação Cultural Ecológica Lagoa
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do Nado, comunicando a realização do 1º Seminário de Lagos e Lagoas Urbanas, de

26  a  28/8/2013,  nesta  Capital,  e  solicitando  a  participação  e  o  patrocínio  deste

Legislativo.

Do Sr.  Cylton  Brandão da Matta,  Chefe da  Polícia  Civil,  prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.058/2012, da Comissão de Participação Popular.

Do  FNDE  (2)  informando  a  liberação  dos  recursos  financeiros  que  menciona,

destinados  a  garantir  a  execução  de  programas  desse  Fundo.  (-  À  Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Gabriel dos Santos Rocha, Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos

Direitos Humanos, prestando informações relativas ao Requerimento n° 4.168/2012,

da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Gerson Miranda, Chefe de Gabinete do Gabinete dos Suplentes da Mesa da

Câmara dos Deputados, informando a composição dessa Mesa para o biênio 2013-

2014 e tecendo considerações sobre a atuação do Deputado Federal Vitor Penido.

Da  Sra.  Elisa  Smaneoto,  Diretora  de  Gestão  Interna  do  Gabinete  Pessoal  da

Presidenta  da  República,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

4.302/2013, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Jorge Damasceno Júnior, Presidente da Associação Comercial, Industrial e

de Prestação de Serviços de Coronel Fabriciano, solicitando o apoio desta Casa para

o atendimento das reivindicações que apresenta. (- Às Comissões de Educação, de

Saúde, de Segurança Pública, de Transporte e de Turismo.)

Do  Sr.  Luiz  Carlos  Marineti,  Vereador  da  Câmara  Municipal  de  Espera  Feliz,

parabenizando, em nome dessa Casa, o Presidente desta Assembleia e os demais

Deputados que aprovaram a concessão do título de Cidadão Honorário do Estado de

Minas Gerais ao ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Da Sra. Maria Abadia de Souza, Presidente do Sindicato dos Servidores do Ipsemg,

solicitando audiência  para tratar  do  Projeto de  Lei  nº  3.843/2013.  (-  Anexe-se ao

Projeto de Lei nº 3.843/2013.)

Da Sra. Maria Cláudia Peixoto de Almeida Paula, Chefe de Gabinete da Secretaria

de Educação (3),  prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 4.078 e
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4.119/2012, da Comissão de Participação Popular,  e  4.289/2013,  da Comissão do

Trabalho.

Da  Sra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  Secretária  de  Casa  Civil  (4),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 3.868/2012, da Comissão de Assuntos

Municipais;  3.919/2012,  da  Comissão  de  Transporte;  4.080  e  4.082/2012,  da

Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Mirian R. Moreira Lima, Procuradora da República, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 4.135/2012, da Comissão de Direitos Humanos.

Da  Sra.  Marilda  Moreira,  Superintendente  Executiva  da  Anatel,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 3.729/2012, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva.

Do Sr. Olavo Machado Junior, Presidente da Fiemg, agradecendo a iniciativa desta

Casa, em atenção a requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, de homenagear

essa Federação por seus 80 anos de fundação.

Do Sr. Pietro Chaves Filho, Prefeito Municipal de Belo Oriente, e de Vereadores da

Câmara desse Município, solicitando o apoio desta Casa para a estadualização do

Hospital de Belo Oriente. (- À Comissão de Saúde.)

Da Sra. Raquel Petrocélio Fonseca, Gerente Regional do Trabalho e Emprego do

Ministério do Trabalho e Emprego, prestando informações relativas ao Requerimento

n° 4.291/2013, da Comissão do Trabalho.

Do  Sr.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Defesa  Social,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n°  4.193/2012,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Questões de Ordem

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente, gostaria de transmitir a V. Exa.,

em nome de todos os pares, nossas sinceras felicitações pelo seu natalício no dia de

hoje. Parabéns!

O  Sr.  Presidente  -  Obrigado.  Agradeço  ao  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  a

deferência para com minha pessoa.

A Deputada Maria Tereza Lara - Deputado Hely Tarqüínio, Presidente desta reunião,

estou  aqui,  de  público,  em  meu  nome  e  do  PT,  para  cumprimentá-lo  por  seu
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aniversário. V. Exa. para nós é realmente um exemplo de ética e compromisso nesta

Casa. Posso afirmar que V. Exa. realmente é um orgulho para todos nós em Minas

Gerais. Deixo o nosso abraço. Que Deus o abençoe. Que todos os desejos do seu

coração sejam realizados. Certamente são todos ligados ao bem comum.

O Sr. Presidente - Agradeço-lhe as palavras generosas. Vamos sempre trabalhar

para desempenhar aqui a nossa missão. Muito obrigado.

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 COMPLEMENTAR Nº 38/2013

Dispõe  sobre  o  registro,  na  carteira  de  identidade  funcional  dos  policiais  e

bombeiros  militares  do  Estado  de  Minas  Gerais,  da  condição  de  pessoa  com

deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Acrescente-se à Lei n° 5.301, de 16 de outubro de 1969, no Capítulo IV, o

art. 16-A:

Art. 2º- A pedido do militar estadual, será incluída na Cédula de Identidade Militar a

condição de pessoa com deficiência.

§ 1º - A informação de que trata o "caput" será, para todos os fins de direito:

I - por prazo indeterminado, no caso de deficiência permanente;

II - pelo prazo de dois anos, renovável por igual período, no caso de deficiência não

permanente ou deficiência mental.

§ 2º - Para o efeito de reserva de vagas em certames públicos e de recebimento de

benefícios monetários ou tributários, a cédula de identidade com a informação de que

trata o "caput" não eximirá a pessoa de submeter-se a novos exames médicos, se

assim for exigido, de modo específico.

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

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2013.

Cabo Júlio
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Justificação:  Este  projeto  de  lei  complementar  altera  a  Lei  nº  5.301,  de  1969,

acrescentando  o  art.  16-A  no  Capítulo  IV,  que  trata  dos  deveres,  das

responsabilidades, dos direitos e das prerrogativas, e visa a permitir  o registro da

condição  de  pessoa  com  deficiência  no  documento  pessoal  de  identificação  dos

Policiais e bombeiros Militares de Minas Gerais.

A proposta de lei em apreço nos remete à estreita correlação, inclusive psicológica,

entre  os  militares  estaduais,  principalmente  os  possuidores  de  algum  tipo  de

deficiência  física,  sensorial,  mental  ou  intelectual,  e  está  em  consonância  com  o

Decreto nº 3.298, de 20/12/99, que regulamentou a Lei nº 7.853, 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.

A Constituição da República e Carta Estadual trazem em seus textos disposições

para o fortalecimento e o exercício da cidadania, bem como para abolir  e coibir a

exclusão social das pessoas, assegurando o pressuposto do Estado Democrático de

Direito à dignidade humana, conforme arts 1º, II, e 3º, III.

Cabe ao legislador o papel de concretizar o desiderato do constituinte originário,

editando normas que garantam o pleno exercício dos direitos individuais e sociais dos

cidadãos, visando à sua efetiva inclusão social, principalmente, e com mais razão,

quando  se  trata  de  pessoas  com  deficiência,  muitas  vezes  segregadas  e

discriminadas  pela  limitação  que  lhe  são  impostas,  o  que  não  raras  vezes  lhes

dificulta e impede o gozo e o exercício de direitos e garantias fundamentais.

Assim, é responsabilidade do Estado buscar solução para eventuais e possíveis

transtornos  que  as  pessoas  com  deficiência  enfrentam  no  dia  a  dia,  tendo

frequentemente de apresentar atestados médicos atualizados, a fim de comprovar o

seu estado para obter os benefícios que o legislador lhes conferiu em leis destinadas

à  promoção  e  à  proteção  do  princípio  da  igualdade  e  da  dignidade  humana,  da

mobilidade e da acessibilidade.

É necessário diminuir os esforços das pessoas com deficiência na busca de seus

interesses e da realização dos valores sociais de respeito à dignidade humana e de

diminuição  das  desigualdades  sociais,  o  que  se  pretende  com  a  proposição

apresentada.
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É necessário que o Estado, no exercício de suas atribuições, adote medidas para

desburocratizar o acesso à cidadania, promovendo ações e políticas que minimizem

as dificuldades para alcançá-la.

Pelo exposto, peço o apoio dos nobres legisladores desta Casa à aprovação deste

projeto de lei complementar.

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

Pessoa com Deficiência para  parecer,  nos  termos do art.  192,  c/c  o art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.949/2013

Declara  de  utilidade  pública  o  Espaço  Terapêutico  Vida  -  ETV -,  com  sede  no

Município de Iturama.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Espaço Terapêutico Vida - ETV -, com

sede no Município de Iturama.

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

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2013.

Tenente Lúcio

Justificação: O Espaço Terapêutico Vida, fundado em 2011, é uma entidade sem

fins lucrativos que acolhe adolescentes, jovens, adultos e idosos do sexo masculino.

Seu  objetivo  é  dar-lhes  oportunidade  de  resgatar  valores  pessoais,  familiares  e

sociais perdidos em decorrência do uso de substâncias tóxicas, promover e reintegrar

toxicômanos  e  alcoolistas,  sem  discriminação  quanto  a  raça,  cor,  sexo,  condição

social, credo político ou religioso e nacionalidade.

Também  ampara  famílias  com  problemas  de  relacionamento  e  desajuste  de

qualquer  natureza entre  seus membros,  com aplicação da metodologia  liberdade,

disciplina  e  união,  “Day  Top”  e  Amor  Exigente,  que  visa  identificar  o  problema,

buscando soluções de dentro para fora, priorizando o fator emocional de cada um, na

sua individualidade, visando ao crescimento integral do ser e à conscientização da

importância de vivenciar cada princípio.

Considerando a importância das atividades desenvolvidas pelo Espaço Terapêutico

Vida, 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

Combate ao Crack, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,

do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  4.544/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para a prorrogação do prazo de

validade do concurso público para o cargo de Escrivão de Polícia Civil, o qual expira

em 12/5/2013. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  4.545/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes pedido de providências para que o quadro

de horários da linha 6261 - Jardim Verona-Alterosa, em Belo Horizonte, inclua, além

dos horários já existentes em dias úteis, horários nos finais de semana e feriados. (- À

Comissão de Transporte.)

Nº 4.546/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Carlos Herculano Lopes pelo lançamento do livro

"O  estilingue  -  Histórias  de  um  menino",  pela  Editora  UFMG.  (-  À  Comissão  de

Cultura.)

Nº 4.547/2013, do Deputado Cabo Júlio, em que solicita seja encaminhado à Anatel

pedido de providências para a fiscalização da Vivo Telecomunicações, a fim de que

essa empresa mantenha de forma permanente a prestação do serviço de telefonia

móvel  na  Comunidade  de  Ravena,  no  Município  de  Sabará.  (-  À  Comissão  de

Transporte.)

Nº 4.548/2013, da Comissão de Meio Ambiente, em que solicita seja encaminhado

à Copanor pedido de providências para a implantação de sistema de abastecimento

de água nas comunidades de São José e Beira-Rio e no Distrito de Santa Rita, no

Município de Chapada do Norte.

- É também encaminhado à Presidência requerimento do Deputado Doutor Wilson

Batista.

Comunicações

- São também encaminhadas à Presidência comunicações das Comissões de Meio

Ambiente,  de  Administração  Pública,  de  Fiscalização  Financeira,  de  Segurança
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Pública, de Minas e Energia e de Cultura e dos Deputados Fabiano Tolentino e Hely

Tarqüínio.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O  Deputado  Gustavo  Valadares*  -  Sr.  Presidente,  serei  bastante  breve.

Primeiramente, quero dar-lhe os parabéns pela data de hoje,  desejando-lhe muito

sucesso, muita saúde e paz. Que continue sendo essa referência para todos nós,

Deputados desta Casa, por seu trabalho e por sua competência.

O motivo que me leva a ocupar esta tribuna não vai tomar tempo nem próximo dos

15  minutos  a  que  tenho  direito.  Faço-o  apenas  porque,  na  tarde  de  ontem,  o

Deputado  Rogério  Correia  levantou  uma  questão  importante,  delicada,  fez  uma

acusação a um servidor da Polícia Civil.  Disse que, a mando desse servidor, seus

filhos estariam sendo ameaçados. Venho aqui, num primeiro momento, como colega,

solidarizar-me com S. Exa. e, ao mesmo tempo, dizer que é preciso cautela para que

possamos apurar os acontecimentos.

Não podemos prejulgar; não há como julgar um servidor da segurança pública do

nosso Estado, da Polícia Civil, que tem prestado bons serviços ao Estado de Minas

Gerais,  antes  de  conhecermos  as  provas  ou  os  argumentos  apresentados  pelo

Deputado Rogério Correia. O governo do Estado, toda a Polícia Civil e a Secretaria

de Defesa Social se colocam à disposição, aguardando que o Deputado leve seus

argumentos e apresente os fatos no momento em que ele achar  oportuno -  hoje,

amanhã,  daqui  a  cinco  dias  -,  para  que  eles  sejam  analisados  pelo  corpo  da

segurança  pública  do  Estado.  Mas,  até  que  se  consiga  comprovar  a  veracidade

desses  fatos,  não  podemos  colocar  em  xeque  a  competência,  a  seriedade  e  a

discrição de um servidor público da área de segurança que até então tem prestado

excepcionais serviços na área de segurança pública do Estado de Minas Gerais. Esta

é a razão que me traz à tribuna hoje, Sr. Presidente: apenas dizer que o governo do

Estado, com todo o seu corpo técnico e todos os servidores da Secretaria de Defesa

Social, está à disposição do Deputado, para que ele apresente fatos e argumentos.

Mas  não  podemos  prejulgar  nenhum  servidor,  seja  quem  for,  até  que  seja

comprovada sua responsabilidade por certos atos.
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O Deputado João Leite (em aparte) - Deputado Gustavo Valadares, também tomei

conhecimento do que V. Exa. relata. Ontem eu presidia uma reunião de comissão

especial para emitir parecer sobre proposta de emenda à Constituição e não pude

acompanhar tudo, mas fiquei sabendo que o Delegado Nabak foi acusado por um

possível policial de querer armar uma “javanesa” contra o Deputado e sua família. O

interessante é que se trata justamente do Delegado que investiga a chamada lista de

Furnas;  foi  ele  que  identificou,  nas  fitas  internas  da  Assembleia  Legislativa,  a

presença de Nilton Monteiro. É justamente esse o Delegado que investiga todo esse

processo de acusação de estelionato, com o Sr. Nilton Monteiro incriminando várias

pessoas  conhecidas  e  querendo  receber  delas  R$450.000,00,  às  vezes

R$1.000.000,00, dizendo que lhes prestou consultoria. É justamente isso que está no

inquérito  conduzido  pelo  Delegado  Nabak.  Aliás,  já  solicitei  o  processo  que  foi

encaminhado à Justiça - logo deverá ser feito o julgamento do Sr. Nilton Monteiro - e

estou com V. Exa.:  temos de apurar  tudo mesmo. Trata-se de um profissional  da

Polícia Civil de Minas Gerais que ocupou cargos de grande relevância à frente da

nossa  Polícia  e  que  presidiu  esse  inquérito  importante,  que  já  trouxe  definições

importantes que serão levadas ao Tribunal de Justiça, para julgamento neste Estado.

É muito grave a acusação feita a um Delegado da Polícia Civil de Minas Gerais,

profissional  reconhecido pelos  bons serviços prestados à segurança do Estado,  e

prestaremos atenção a isso.  Mas é  importante  nos  reunirmos,  Deputado Gustavo

Valadares,  até  para  conhecermos  o  trabalho  realizado  pelo  Dr.  Nabak,  que  foi

acompanhado pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e que agora chega

à Justiça, já para julgamento do Sr. Nilton Monteiro. É importante conhecermos os

fatos e, neste momento, não podemos ter dúvidas sobre o trabalho do Delegado em

uma questão tão importante quanto essa, que interessa não só a Minas Gerais, mas

a todo o Brasil. A própria revista “Veja” já veiculou uma grande reportagem mostrando

muitas gravações, feitas pela Polícia Federal, de conversas do Sr. Nilton Monteiro.

É isso que estamos acompanhando. Quero, com V. Exa., analisar tudo o que foi

encaminhado à Justiça. Parabéns. Acompanho V. Exa. nas preocupações em relação

ao Delegado Nabak, uma pessoa importante na segurança pública de Minas Gerais.

O Deputado Cabo Júlio (em aparte)* - Deputado Gustavo Valadares, ontem, logo
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após  a  denúncia  do  Deputado  Rogério  Correia,  depois  ratificada  pelo  Deputado

Durval Ângelo, junto com o Deputado Duarte Bechir ligamos imediatamente ao Dr.

Cylton  Brandão,  Chefe  da  Polícia  Civil,  que  determinou  ao  Dr.  Gérson  Botelho,

Superintendente, tomar providências a respeito do fato.

Ora, o fato já era considerado mais distante, tanto que o Deputado Durval Ângelo já

havia sido ouvido pela Corregedoria, a mando do Dr. Renato Patrício, o Corregedor.

Gostaria de fazer aqui, rapidamente, em 30 segundos, algumas considerações.

Primeiro, como advogado, Deputado Bonifácio Mourão, sempre digo que existem

três verdades: a verdade de uma parte, a verdade da outra parte e a verdade real. E

a finalidade da apuração é justamente encontrar a verdade real dos fatos. Preocupou-

nos  muito  a  denúncia  do  Deputado  Rogério  Correia  de  que  essa  perseguição

aconteceria com a família dele. Ele disse: “Informou-me outro policial que vão fazer

uma 'javanesa' com meu filho”. “Javanesa”, na gíria policial, é forjar uma situação em

que alguma pessoa porta droga ou armas. Então, a nossa primeira preocupação foi

garantir a segurança do Deputado e comunicar o fato ao Chefe da Polícia Civil.

Por  outro lado,  o Deoesp,  onde o Dr.  Márcio Nabak  trabalha,  é  a divisão mais

respeitada  da  Polícia  Civil.  Para  se  ter  ideia,  naquele  ano  em  que  sequestros

aconteciam em todo o Brasil, se não me engano em 1999, 2000, em Minas Gerais

houve 28 sequestros e o Deoesp resolveu todos eles. Então, trata-se de uma das

instituições da Polícia Civil mais respeitada, não só em âmbito local, mas em âmbito

nacional. O Dr. Márcio é Chefe de Divisão lá; com ele tentei me comunicar ontem,

mas não consegui. O caso está sendo apurado pela Corregedoria; aliás, esse caso já

vem sendo apurado há mais tempo. O Deputado Durval Ângelo disse, nesta tribuna,

que teria recebido a informação por intermédio de um Juiz Federal. Gostaríamos que

na Corregedoria dissessem o nome do Juiz Federal, para o ouvirmos.

De outra forma, não podemos deixar que um servidor público, um Delegado fique

no meio de um tiroteio político. Isso não podemos permitir. Se a questão é o dossiê

de Furnas, se é uma polarização partidária, aí já não é com o Delegado. O âmbito é

aqui, é outro. Agora, é importante que os Deputados façam suas denúncias. O Dr.

Renato Patrício é considerado, na Corregedoria da Polícia Civil, um cidadão que corta

na  carne.  Vou  dar  um  exemplo  de  como ele  age  quando chega  à  sala  de  aula,
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quando diz aos alunos: ”Não vim aqui para ser amigo de vocês, vim para ser quem

vai instruir”. Isso é apenas para se ter ideia de como é o perfil da Corregedoria.

Portanto, considero que a situação, em âmbito interno, está sendo apurada. E falo

isso com muita tranquilidade porque a Polícia Civil faz parte do Estado e o governo do

Estado  está  apurando,  por  meio  da  Corregedoria  dessa  Polícia.  Porém,  temos

sempre de tirar o pé do acelerador e não permitir a politização quando se acusa um

servidor por ser do Executivo.

Eram essas as considerações que gostaria de fazer a V. Exa. Muito obrigado.

O  Deputado  Gustavo  Valadares*  -  Agradeço  o  aparte,  Deputado,  que  muito

contribuiu e que segue na nossa linha. Creio que não se pode prejulgar antes de

comprovar  os  fatos,  nem  de  um  lado  nem  de  outro.  Não  se  pode  colocar  em

suspeição  o  trabalho  de  um  servidor  competente,  capaz,  que  tem  prestado

excepcionais  serviços  à  segurança  pública  do  nosso  Estado.  É  preciso  que  se

analisem os fatos e que se apresentem provas. Porém, registre-se a solidariedade,

porque somos pais de famílias e entendemos a preocupação do Deputado. Mas que

há de se analisar o fato com muita frieza, com muita calma, disso não tenho dúvida.

O governo do Estado, a Secretaria de Defesa Social e as Polícias Militar e Civil já se

colocaram à disposição para ajudar a elucidar os fatos.

Muito obrigado, Sr. Presidente. Era o que eu tinha para dizer. O Deputado Rômulo

Viegas abriu mão de fazer aparte. Parabéns, mais um vez, e felicidades.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Henrique.

O Deputado Luiz Henrique* - Sr. Presidente, inicio minhas palavras desejando a V.

Exa. um feliz aniversário, e que Deus lhe dê muitos anos de vida para que possamos

nos  aprimorar  cada  vez  mais  na  Assembleia  com  seu  convívio.  Gostaria  de

cumprimentar as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados do Plenário, a imprensa, em

especial o Prefeito da minha querida Diamantina, o meu primo Maia. Quero dizer,

Maia,  que,  nesse  final  de  semana,  tivemos  uma  eleição  extemporânea  em

Diamantina,  com  um  resultado  fantástico,  em  que  o  Prefeito  Paulo  Célio  obteve

14.706 votos, mais de 10 mil votos a mais que o 2º e o 3º colocados. Então, Maia,

leve ao Dr.  Paulo Célio  o meu abraço.  Ao mesmo tempo,  utilizando esta tribuna,
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quero manifestar o agradecimento da população de Diamantina àqueles Deputados e

Deputadas que participaram do processo eleitoral lá, Deputado João Leite, apoiando

o nosso PSDB. Gostaria de cumprimentar o Deputado Célio Moreira e a Deputada

Luzia Ferreira, que lá estiveram, os Deputados Federais Marcus Pestana, Domingos

Sávio e Narcio Rodrigues e o nosso Vice-Governador Alberto Pinto Coelho.

Ainda hoje, neste Plenário, Deputado Rômulo Viegas, escutei o nosso Secretário ler

uma mensagem do nosso Governador Antonio Anastasia, a Mensagem nº 398, que

trata da estadualização das fundações vinculadas à Uemg. Sabemos que, no Estado

de Minas Gerais, hoje temos seis fundações vinculadas à Uemg, e essa iniciativa do

nosso Governador Antonio Anastasia o coloca, como sempre me refiro a ele, como

um homem contemporâneo do futuro, que está preocupado com investimentos na

área de educação, que está querendo transformar Minas Gerais na capital brasileira

da educação, haja vista os nossos resultados no ensino público de qualidade que

estão sendo noticiados por todo o Brasil. Mas, em se tratando de ensino superior,

caso esta Casa aprove esse projeto, a Uemg será a 3ª maior universidade do nosso

Estado, saltando dos atuais 5.600 alunos para 15 mil alunos, perdendo apenas para a

Universidade Federal de Minas Gerais e a Universidade Federal de Uberlândia em

termos de alunos.

Quero  aqui  fazer  justiça  também ao  nosso Secretário  de  Ciência,  Tecnologia  e

Ensino  Superior,  Narcio  Rodrigues;  ao  nosso  Reitor  da  Uemg,  Dijon  Moraes;  e

principalmente ao nosso ex-Governador Aécio Neves, que, juntamente com o Prof.

Antonio Anastasia, passou a respeitar o art. 212 da nossa Carta Magna e investe,

Deputado Rômulo Viegas, que é professor universitário, 1% de nossa receita bruta

em  pesquisas  de  ciência  e  desenvolvimento.  Sabemos  que  nação  nenhuma  do

mundo evoluirá sem inovação, sem tecnologia, sem interface socioestatal. É nesse

sentido que quero parabenizar o nosso Governador.

Ainda ontem, no Plenário desta Casa, não tive condições de rebater uma fala um

pouco desconectada da realidade,  vamos assim dizer,  do  nosso amigo Deputado

Paulo Guedes. Ele afirma que o Governador esteve no Norte de Minas e que lá não

foi dizer o que falou. Acho que ele está vivendo um momento em que parece que não

vive no Norte de Minas.
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Sabemos que o Governador Anastasia, bem como o ex-Governador Aécio Neves,

prioriza a região Norte, Jequitinhonha, Mucuri, Vale do São Mateus e região Central

de Minas. A região tem recebido investimentos maiores do que qualquer outra parte

do Estado e já responde com isso.

Na reunião que ocorreu na segunda-feira última, ele anunciou, para a nossa alegria,

R$1.000.000.000,00  de  investimentos  na  área  de  saneamento  ambiental.  Fomos

informados,  ainda,  por  meio  do  Governador  e  do  Frank,  da  Copanor,  que  essa

empresa passará a investir, Deputado Cabo Júlio, R$89.000.000,00 em saneamento

ambiental também na região do Jequitinhonha e do Mucuri. Sabemos que a Copanor

passou por um período de tempo com pouco investimento,  até porque,  Deputado

Arlen Santiago,  que é um conhecedor da realidade do Norte de Minas e Vale do

Jequitinhonha,  estávamos  esperando  a  regulamentação  da  Emenda  nº  29  para

sabermos o que é ou não investimento em saúde.

Hoje sabemos que o nosso Presidente, juntamente com outros Deputados, está em

Brasília buscando apoio para o projeto Assine + Saúde, que surgiu nesta Casa, o qual

visa  obter  1.500.000  assinaturas  para  darmos  um  basta  nessa  concentração  de

recursos do governo federal - aliás, veremos se o governo federal investe, no mínimo,

10% em saúde. Costumo dizer, nesta Casa, que o governo federal está colhendo o

fruto e matando a árvore. Do jeito que está fazendo, se ele administrasse o Deserto

do Saara, em cinco anos faltaria areia lá.

Concedo  aparte  ao  meu  querido  amigo  Rômulo  Viegas,  Deputado  que  vem

realizando um brilhante trabalho nesta Casa.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Luiz Henrique.

Serei breve, mesmo porque há outros colegas para aparteá-lo. Quero parabenizá-lo.

Além de desempenhar, com muita ênfase, um papel no Parlamento defendendo o

povo de Minas,  V.  Exa.  o  faz também sobremodo em sua região.  O Governador

anunciou R$1.000.000.000,00 de investimentos lá, recursos que ajudarão bastante a

população. Como Vice-Líder do Bloco, quero alertar que os Deputados da Oposição

vão dizer que o governo federal está sendo parceiro nesse processo. Deputado Hely

Tarqüínio,  está  sim,  mas  com  empréstimo.  Quer  dizer,  não  está  doando,  mas

emprestando dinheiro ao governo de Minas. Li a reportagem e ouvi alguém já dizer
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que o governo federal é parceiro. Podemos dizer que são empréstimos.

O Prefeito Haddad, de São Paulo, que é do PT, ele mesmo, ao lado de ACM Neto,

Prefeito de Salvador, está questionando essa forma cruel de pagamento das dívidas.

Como professor, tento explicar aritmeticamente, mas a conta não fecha. Os Estados e

os Municípios têm dívidas com juros de 10% a 12%, e o governo federal, em vez de

diminuí-los,  prefere emprestar dinheiro a juros de 4% e 5%. Para quê? Para que

continue  essa  dependência  entre  suseranos  e  vassalos.  Estamos  vivendo  num

período feudal com concentração no governo central, que é o suserano; e Estados e

Municípios na condição de vassalos. Parabéns pelo pronunciamento.

O Deputado Luiz Henrique* - Muito obrigado, Deputado Rômulo Viegas. Realmente

temos  de pensar  num novo pacto  federativo.  Não há condições  de a  União  ficar

concentrando tantos recursos enquanto vemos os Municípios e os Estados cada vez

mais  nessa  dependência.  Isso  não  fortalece  em  nada  o  processo  democrático.

Estamos aqui na defesa, sobretudo, do povo brasileiro.

Antes  de  passar  a  palavra  para  o  nobre  Deputado  Arlen  de  Paulo  Santiago,

concedo  aparte  ao  Deputado  Fabiano  Tolentino,  essa  liderança  que  veio  de

Divinópolis e está brilhando nesta Casa.

O Deputado Fabiano Tolentino (em aparte) - Deputado Luiz Henrique, é um prazer

aparteá-lo. Primeiramente desejo felicidade ao Deputado Hely Tarqüínio pelo dia de

hoje. V. Exa., Deputado Hely Tarqüínio, realiza um trabalho fantástico e digno nesta

Casa,  no  qual  nos  espelhamos.  Neste  dia  tão  especial  de  aniversário,  está  aqui

trabalhando juntamente com os seus pares. Tenho certeza de que esse é o trabalho

de  que  gosta.  Por  isso  V.  Exa.  está  aqui  com  tanto  ânimo  e  dedicação  a  este

Parlamento.

Deputado Dalmo Ribeiro Silva e todos os Deputados e Deputadas presentes, quero

apartear o Deputado Luiz Henrique porque a sua fala hoje está muito oportuna. Em

Divinópolis,  há  a  Uemg  e  há  muitos  anos  tentamos  essa  estadualização.  Todos

estamos empenhados, assim como os Deputados Domingos Sávio e Jaime Martins.

Tenho certeza de que, quando esse projeto chegar a esta Casa - já está vindo -,

terá nosso total  apoio.  É um projeto  que nos deixará muito  bem servidos.  Tenho

certeza de que esta Casa vai aprová-lo e efetivar essa estadualização. Isso é tudo o
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que os alunos querem. Precisamos dessa urgência. Então, é muito bem-vindo.

Quero também dizer que ontem foi um dia muito especial para nós e para a região

Centro-Oeste.  Estive  em  duas  audiências  muito  importantes  na  Cidade

Administrativa. A primeira com o Vice-Governador Alberto Pinto Coelho e o Secretário

de Governo Danilo de Castro; a segunda com o Governador Anastasia e 18 Prefeitos

da nossa região, quando tratamos de assuntos pertinentes a nossa região, o que

inclui  a  estadualização  da  Uemg,  porque  há  também  na  nossa  região,  até  em

Divinópolis.

Falando do Caminhos de Minas, do que está sendo realizado, os projetos estão

bastante  avançados.  Nossa  região  precisa  disso.  Há  vários  gargalos  na  região

Centro-Oeste. Falamos também da duplicação da MG-050, e o Governador sinalizou

favoravelmente a essa duplicação, que vai trazer bastante desenvolvimento para a

região.  Hoje,  estrada  é  tudo.  As  empresas só  chegam  se houver  estradas  boas.

Então, acabamos perdendo empreendedores em nossa região por falta de estradas.

Há também a segurança que uma estrada duplicada proporciona aos usuários.  A

reunião foi muito produtiva.

Pedimos  também,  Deputado  Luiz  Henrique,  ao  Governador  suporte  de

infraestrutura  e  obras  para  as  cidades  representadas  ali.  Foram  convidados  20

Prefeitos, estavam presentes 18. Então, pedimos para 18 Prefeituras. O Governador

disse que amanhã, às 17 horas, ele irá falar sobre um grande projeto que ajudará

todas as cidades de Minas Gerais. Estamos ansiosos por escutar a proposta desse

novo projeto e ajudar ainda mais com o pedido que fizemos ao nosso Governador na

tarde de ontem. Nosso trabalho não para. Assim, ajudamos as nossas Prefeituras, a

nossa região e a estadualização da Uemg. Pretendemos continuar trabalhando nesta

Casa  em  prol  da  nossa  comunidade.  Muito  obrigado  e  parabéns  pelo

pronunciamento.

O Deputado Luiz Henrique* - Sou eu quem agradece, Deputado Fabiano Tolentino.

Antes de passar para o Deputado Paulo Guedes, vou passar a palavra ao Deputado

Arlen Santiago. Quero relembrar que, além de Divinópolis, mais cinco cidades serão

contempladas com a estadualização das fundações.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Deputado Luiz Henrique, primeiramente
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gostaria de parabenizá-lo pela vitória do seu candidato do PMDB em Diamantina. Foi

uma vitória bonita, muito bem conquistada. Isso é em virtude das questões que o

Governador Anastasia e V. Exa. têm trabalhado em Diamantina.

Quero também dizer que, em São João do Paraíso, o Dr. Antônio, nosso candidato,

do  PSDB,  e  o  vice  César  conseguiram a  vitória  com quase 2  mil  votos  sobre  o

candidato do PT. Temos convicção de que continuaremos desenvolvendo a cidade.

Quero  parabenizá-lo  pela  exposição  da  visita  do  Governador  à  nossa  querida

Montes Claros, onde deu posse a Carlúcio, Presidente da Amams. O Governador

liberou  o  asfaltamento  de  Coração  de  Jesus  a  Brasília  de  Minas.  Essa  estrada

recebeu o nome do meu saudoso pai, Arlen de Paula Santiago, por meio de projeto

do Deputado Dinis Pinheiro, e por sua participação no Hospital Dílson Godinho, onde

o Governador esteve e onde há um moderno serviço de cancerologia.

Na reunião com a maçonaria, o Governador disse que este ano ainda sairá o edital

de licitação para o hospital do trauma, o que melhorará ainda mais o que foi realizado

por Pestana, Aécio e Antônio Jorge em relação à saúde no Norte de Minas. Parabéns

e muito obrigado.

O  Deputado  Luiz  Henrique*  -  Antes  de  passar  a  palavra  ao  Deputado  Paulo

Guedes, gostaria de lembrar a V. Exa. que o Governador anunciou na reunião da

maçonaria a liberação do centro socioeducativo para Janaúba, com investimentos de

cerca de R$4.000.000,00, 16 câmaras de segurança para Janaúba e 17 para Montes

Claros, com investimentos que totalizam mais R$3.000.000,00.

Gostaria de conceder aparte ao Deputado Paulo Guedes, que talvez tenha sido

mal-interpretado nesta  Casa.  V.  Exa.  realiza  um trabalho  de liderança aqui  e,  às

vezes, tem de fazer uma oposição ferrenha. Por outro lado, V.  Exa. tem feito um

trabalho de parceria com a bancada do Norte de Minas. Quando recorremos a V.

Exa., temos tido acerto em nossas parcerias. Gostaria de solicitar ao Presidente que

estendesse um pouco mais  o  tempo,  porque gostaria  de ouvir  o  Deputado Paulo

Guedes.

O  Deputado  Paulo  Guedes  (em  aparte)  -  Um  minuto  está  bom.  Primeiramente

gostaria  de  agradecer  a  gentileza,  porque  sempre  que  está  na  tribuna  e  pedem

aparte,  V.  Exa.,  de  forma  gentil,  cede.  Isso  faz  parte  e  engrandece  o  nosso
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Parlamento. Discordo apenas de V.  Exa.  ao referir-se ao meu pronunciamento de

ontem,  tachá-lo  de  desconectado  pela  falta  de  anúncios  de  obras  na  visita  do

Governador a Montes Claros. Pelo que V. Exa. acabou de falar, e o Deputado Arlen

repetiu,  o  Governador  não  levou  nenhuma novidade.  O  hospital  do  trauma já  foi

anunciado por ele em outras visitas a Montes Claros, inclusive no período eleitoral, no

palanque de Jairo  Ataíde.  Então isso não  é novidade,  está  precisando realmente

fazer. Ele disse que ia começar no ano passado e não começou. Agora, diz que ainda

vai colocar em licitação. Vamos ver se realmente isso vai acontecer, isso é fato antigo.

Nos últimos 15 dias, o Governador foi a Montes Claros três vezes, uma vez à OAB e

duas vezes à Amams. E não anunciou nada para a região. A região vive a pior seca

dos últimos 40 anos, e nada foi anunciado.

O projeto para a estrada que liga Coração de Jesus a Brasília de Minas foi votado

aqui no ano passado. É o do financiamento, que está no Caminho dos Gerais. É coisa

antiga também. Ou seja, tirando isso que falei, gostaria que o Deputado relatasse que

obra nova, além das que já foram ditas, como o centro educativo em Janaúba, que é

uma verba pequena, que obra grande, que obra de relevância o Governador anunciou

nessa visita.

O  Deputado  Luiz  Henrique*  -  Deputado  Paulo,  agradeço  o  seu  aparte,  mas

sabemos  que,  para  se  anunciar  alguma coisa,  é  preciso  que  esteja  prevista  no

orçamento. Mas o Governador tem envidado esforços. Criou a Sudene mineira, tem

atraído investimentos para a nossa região. E, tenho certeza, assim como converso

com V. Exa. em paralelo, que V. Exa. vem aplaudindo muito o nosso governo. Eu

gostaria que V. Exa. falasse ao microfone o que realmente sente. Agradeço mais uma

vez a todos e parabenizo o nosso Governador. 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, público aqui

presente, quero saudar, de forma especial, todos os mineiros que nos acompanham

pela TV Assembleia em diversas cidades de Minas Gerais. Antes de entrar no tema

específico que me traz a esta tribuna hoje, vou falar sobre os primeiros 100 dias da

administração do Prefeito Ruy Muniz, de Montes Claros. Gostaria de complementar o
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aparte que fiz ao final da fala do Deputado Luiz Henrique - quero inclusive agradecer-

lhe a gentileza - e dizer que o Governador está devendo, e não é pouco, ao Norte de

Minas. São mais de 10 anos, 8 anos do governo Aécio, Deputado Arlen Santiago, e

agora mais de 2 anos do governo Anastasia, e, nessa década, a cidade de Montes

Claros, Deputado Sávio Souza Cruz, não recebeu nenhuma obra de relevância do

governo estadual. Nenhuma. Gostaria que o governo pudesse falar que há uma obra

de relevância do governo estadual em Montes Claros, uma obra importante, uma obra

que  marcasse  o  governo  naquela  cidade,  uma única  obra  que  funcionasse,  que

trouxesse algum benefício à cidade nesses 10 anos.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - Mas 1 minuto não é suficiente para falar

o tanto que Aécio e Anastasia fizeram para Montes Claros, eu ficaria uma tarde inteira

aqui.

Rapidamente,  poderia  falar  que  foram  gastos  milhares  de  reais  em  obras  na

educação...

O Deputado Paulo Guedes - Quero que cite apenas uma obra relevante, Deputado

Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)*  -  A Avenida Magalhães Pinto, a nossa

estação  de  tratamento  de  esgoto,  em  que,  só  na  época,  foram  gastos  quase

R$80.000.000,00, e estradas para todos os lados. A população não retrata o que V.

Exa. está falando, porque, em Diamantina, o PSDB ganhou as eleições; em São João

do Paraíso...

O Deputado Paulo Guedes - V. Exa. está distorcendo as coisas. Muito obrigado pelo

aparte. Pedi-lhe que citasse apenas uma obra relevante em Montes Claros...

O Deputado Arlen Santiago (em aparte)* - E citamos 10.

O Deputado Paulo Guedes -  V. Exa. citou duas e vou provar que elas não têm

relevância como pensa.

Primeiro, a obra da avenida é pequena para ter sido feita pelo Estado em 10 anos.

Uma obra  que  custou  R$5.000.000,00,  R$6.000.000,00,  em  10  anos  de  governo

Aécio-Anastasia é importante, mas não tem relevância para marcar a cara do governo

numa cidade com 400 mil habitantes, que é a capital do Norte de Minas.

A estação  de  tratamento  de  esgoto  foi  um presente  de  grego,  Deputado  Arlen
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Santiago e, inclusive, foi financiada pelo BNDES. Esta Casa precisava fazer uma CPI

para  saber  como os  recursos  foram  aplicados,  porque  a  obra  simplesmente  não

funciona.  Quem  mora  na região  próxima ao  distrito  industrial  sabe  do que  estou

falando. Sabe do esgoto a céu aberto, da catinga e do mau cheiro em mais de 20

bairros daquela região,  porque não há tratamento coisa nenhuma. Essa obra não

funciona e nunca funcionou. Essa é a grande verdade. Merecia, inclusive, uma CPI

para investigar se mais de R$100.000.000,00 foram para o ralo. É uma obra que

nunca funcionou.

O hospital do trauma é assunto velho, foi maquete de campanha do Jairo Ataíde e

do Ruy Muniz e prometido pelo Governador em palanque no ano passado, mas até

agora nada. A Santa Casa está com o projeto prontinho. Estive até com o provedor da

Santa  Casa  e  coloquei-me à  disposição,  porque  a  questão  não  é  só  construir  o

hospital, mas mantê-lo. Coloco-me à disposição da Santa Casa para ajudar a garantir

recursos para, quando o governo federal construir o hospital, equipá-lo e colocá-lo em

funcionamento. O dinheiro para custeio é o mais difícil. Tenho certeza de que, se o

governo  do  Estado  fizer  a  sua  parte,  liberando  os  recursos  para  construção  do

hospital,  ajudaremos, e muito, porque Montes Claros realmente precisa demais do

hospital do trauma.

Portanto,  a  visita  do  Governador  na  posse  do  Presidente  da  Amams  foi  um

verdadeiro fiasco. Eu estava lá e ele não anunciou uma bala doce para a região. Não

anunciou absolutamente nada na visita que levou todo o “staff” do governo. Talvez o

que foi gasto com viagens, aviões e jatos para levar tanta gente pudesse ter sido

economizado para anunciar pelo menos um tapa-buraco na cidade de Montes Claros,

sobre a qual começo a falar agora. Queria, Presidente, dedicar o tempo restante para

falar  um pouco sobre os  100 dias  de governo do Prefeito  Ruy Muniz em Montes

Claros.

Hoje completam exatos 100 dias daquilo que o atual Prefeito de Montes Claros, Ruy

Muniz, chamou de administração revolucionária. Disputei as eleições municipais em

2012, nos dois turnos, e recebi a expressiva votação de 82.478 votos, mas, nesse

momento, não falo mais como alguém da Oposição e sim como cidadão que conhece

os problemas de Montes Claros e como Deputado majoritário do PT em Minas Gerais
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e na região. Tenho o compromisso com o desenvolvimento da cidade e do Norte de

Minas. É verdade que 100 dias são ainda insuficientes para ações inexequíveis a

curto prazo e tampouco para as obras mirabolantes prometidas durante a campanha

eleitoral.

Sabemos que não é fácil arrumar uma casa do tamanho da Prefeitura de Montes

Claros, com todos os problemas herdados de uma administração falida.

Ainda é cedo para  cobrarmos promessas,  como o trem-bala,  o asfaltamento  de

100% das ruas de Montes Claros, a construção do Mocão, a inauguração de uma

obra relevante a cada mês, o projeto de educação em tempo integral em todas as

escolas,  o passe livre universal,  o  acréscimo tão prometido de R$20,00 no Bolsa

Família, escolas, hospitais etc. Embora a maioria dessas ações tenha sido prometida

para os primeiros meses de mandato, as promessas, milagrosas, que iriam resolver

os problemas de Montes Claros ainda não apareceram. Portanto,  vamos ficar  no

campo da realidade. Queremos cobrar do Prefeito Ruy Muniz apenas o básico para o

bom andamento do Município.

Comecemos pela saúde. O caos instalado nessa área é o retrato de administrações

anteriores. Os problemas são os mesmos e pioram a cada dia.  O corte da verba

destinada ao pronto-socorro do Hospital Aroldo Tourinho provocou o fim dos serviços

de  ortopedia,  traumatologia  e  cirurgia-geral  do  hospital,  engrossando  a  fila  nos

corredores da Santa Casa e do hospital universitário.

A solução para a falta de medicamentos ganhou espaço até no horário nobre da

emissora  de  televisão local,  mas o  problema permanece.  A Prefeitura  descumpre

ordem judicial, pois até mesmo as pessoas que tiveram seus direitos adquiridos na

Justiça continuam sem remédios. A coleta de lixo ainda é um problema sério, as ruas

estão cheias de buracos e as praças continuam abandonadas. Montes Claros é uma

cidade bonita, de um povo trabalhador, e precisa ser tratada com carinho. O Prefeito

Ruy Muniz prometeu a construção de cinco centros culturais,  e o que vimos foi o

fechamento da  Secretaria  Municipal  de Cultura e uma excessiva fiscalização com

base na Lei do Silêncio, que tem revoltado músicos, artistas e empresários de bares e

restaurantes.

O atual Prefeito disse também que daria tratamento rígido às empresas de ônibus
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de  transporte  coletivo,  exigindo  melhorias  na  qualidade  da  frota,  melhorias  dos

serviços, e prometeu que iria trabalhar para reduzir a tarifa. Mas o que vemos agora é

justamente o contrário: o perdão da dívida das empresas e o aumento no preço da

passagem, que  passou de R$2,10 para  R$2,40,  um  valor  que pesa no bolso  da

população  que  usa  o  péssimo  serviço  na  cidade.  A  dificuldade  em  viabilizar

imediatamente  o  passe  livre  universal  -  outra  promessa  sustentada  pelo  Prefeito

durante a campanha - é até compreensível, mas aumentar o preço da passagem em

um ano em que a região é assolada por uma seca terrível é inadmissível.

Como se não bastasse, a população de Montes Claros que frequenta o restaurante

popular vai pagar mais caro pela refeição. O Prefeito não renovou o contrato com a

empresa responsável pelo serviço e a Prefeitura vai assumir a gestão da unidade, e

já fala em aumento no preço da refeição de R$1,00 para R$2,00.

Já estou concluindo, mas, no final, vou conceder-lhe um aparte.

O Prefeito Ruy Muniz dizia que não dispensaria nenhum funcionário contratado pela

Prefeitura caso fosse eleito,  mas que, se eu fosse eleito, não deixaria nenhum na

Prefeitura. Qual foi a primeira medida do Prefeito? Demitiu 4.800 funcionários, muitos

deles pais e mães de família, alegando o enxugamento da máquina e economia para

o Município. Com isso, o Prefeito conseguiu economizar em torno de R$8.000.000,00

na folha de pagamento.

Para onde foi o dinheiro, que poderia reverter na operação tapa-buraco? A cidade

está toda esburacada. Grandes obras, pelo visto, ainda estão longe da realidade de

Montes  Claros.  Se  depender  do  atual  Prefeito  e  do  Governador  Anastasia,  que

prometeram aproximar a relação Estado-Município, com o intuito de levar recursos

para Montes Claros... Até agora o governo do Estado não compareceu.

Em visita à cidade, na semana passada, nada foi anunciado. A dívida é antiga.

Nestes 10 anos,  Aécio e Anastasia ficaram devendo muito a Montes Claros e ao

Norte de Minas, especialmente a Montes Claros, que não teve uma única obra de

relevância na época em que Aécio e Anastasia passaram pelo governo de Minas.

Cem dias  de  governo.  Dei  o tempo que o Prefeito  precisava,  mas estou sendo

cobrado pelos eleitores que depositaram em mim seu voto de confiança. Assim como

em toda cidade, percebo que não existe uma mudança aparente. A partir de agora,
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quero  dar  minha  contribuição.  Apesar  de  termos  sido  adversários  nas  urnas,  as

eleições  acabaram.  O  que  queremos  agora  é  discutir  e  contribuir  para  o

engrandecimento da Capital do Norte de Minas.

Encerro minha fala, colocando-me à disposição do Prefeito para ajudar no que for

possível, assim como já o faço em nossa região. Quero ajudar no que for necessário.

Posso ajudar a fazer a interlocução com o governo federal para que possamos buscar

os recursos de que a cidade precisa. No entanto, é bom lembrar que, para se ter

acesso a esses recursos, é necessário que o Prefeito prepare bons projetos, o que

não aconteceu até  agora.  A administração  está  no  continuísmo,  e  Montes  Claros

precisa de uma ação efetiva de renovação.

O Deputado Tadeu Martins Leite (em aparte)* - Obrigado, Sr. Presidente. Concordo

com  o  Deputado  Paulo  Guedes,  quando  diz  que  o  governo  do  Estado  deixa  de

investir na cidade de Montes Claros. Isso é verdade. Lembro-me aqui, rapidamente,

do centro de convenções, em que até hoje nada fez. Quero também, Deputado Paulo

Guedes, com referência ao discurso de V. Exa. sobre os 100 dias do governo Ruy

Muniz, pedir a ajuda de V. Exa., por meio de suas emendas parlamentares, que estão

sendo  indicadas  agora.  Toda  ajuda  é  muito  bem-vinda.  Se  V.  Exa.  indicar  uma

emenda parlamentar para nossa cidade, ela agradecerá.

Sabendo que V. Exa. está fazendo hoje um discurso lido, percebe-se que ainda não

conhece os  problemas  de nossa cidade de Montes Claros como um todo.  Quem

sabe, em um próximo momento, podemos discutir mais sobre Montes Claros, sem

discursos feitos pela assessoria da Assembleia e de nossos gabinetes. Obrigado.

O Deputado Paulo Guedes - Primeiramente, Deputado Tadeuzinho, quero dizer-lhe

que não preciso de assessoria para fazer discurso. Esse dom, graças a Deus, aprendi

com a vida. Quero deixar isso bem claro aqui.

Segundo, Deputado Tadeuzinho, gostaria de dizer que conheço muito bem Montes

Claros,  cujos  bairros  venho  visitando.  Tenho  visto  de  perto  os  problemas  e  as

reclamações das pessoas. Só concordo com V. Exa. numa coisa, com o que V. Exa.

também concordou comigo: a falta de atenção do governo estadual.

Para finalizar, Sr. Presidente, informo que sempre destinei minhas emendas para

Montes Claros, embora saiba, Deputado Tadeuzinho - V. Exa., que é Deputado, sabe
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disso -, que Deputado Estadual tem apenas R$1.500.000,00 por ano, e os problemas

de Montes Claros não se resolvem somente com esse valor de um Deputado. V. Exa.

também é votado em toda a região. Precisamos de grandes projetos capazes de levar

recursos importantes e obras estruturantes para a cidade. São necessárias mais que

as “merrequinhas” das emendas. Precisamos de mais projetos importantes. A cidade

carece de projetos. Esperamos que o Prefeito faça os projetos para que possamos,

de fato, ajudá-lo em Brasília, já que o governo de Minas fecha as portas para Montes

Claros cada vez mais.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Cabo Júlio.

O Deputado Cabo Júlio* -  Sr.  Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, em primeiro

lugar queria aproveitar este momento para desejar a V. Exa. felicidades e muita saúde

para continuar o seu mandato.

Não gosto da chamada “linha de denuncismo político”. Acho isso uma forma muito

baixa de se fazer política. Ao mesmo tempo, acredito que o papel do Deputado é ser

fiscal do Executivo. Hoje fui procurado por um militar e tive acesso a uma parte do

inquérito policial militar relativa a uma degravação, que é quando a Justiça autoriza a

interceptação telefônica. A ligação é escutada, gravada e o conteúdo é colocado no

papel.

O fato é que cinco militares - o Maj. Adailton Geraldo de Assis e quatro Cabos -

estavam  recebendo  dinheiro,  propina  da  Empresa  São  Gonçalo,  na  cidade  de

Contagem, para fiscalizar,  com maior ênfase,  os perueiros da cidade.  Houve essa

denúncia,  foi  aberto  o  inquérito  policial  militar  e  foi  feito  o  grampeamento,  a

interceptação telefônica desses cinco militares.

Vou ler um pouquinho do resultado, de parte dessa degravação em que o Cabo

fala:  “E  aí,  Comandante?".  O  Comandante  diz:  “Beleza?".  O  Cabo  pergunta:  "O

senhor  está  onde?".  O  Comandante  responde:  "Em  Belo  Horizonte".  O  Cabo

pergunta:  "O  senhor  está  trabalhando  onde?".  O  Comandante  responde:  "Na

Corregedoria  da  Polícia  Militar".  O  Cabo  se  manifesta:  "Ah,  que bom!  Tenho  um

negócio para falar com o senhor: a vaca está gorda, está mais gorda que antes; está

mais gorda dez vezes. Sabe aquele serviço que fazíamos juntos? Agora está dez
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vezes melhor. Estou até de 'notebook'”.

Essa é uma degravação oficial do que consta no inquérito. Aí, o militar, um Cabo,

marca uma reunião com o cidadão chamado Juninho, da Empresa São Gonçalo, para

conversar com esse oficial, que era o Comandante de uma companhia em Contagem.

Então, ele liga para o Juninho, dizendo: "Estou feliz. O Major me ligou para saber

como era o negócio, e vou lhe falar uma coisa: agora está melhor ainda para fazer

aquele negócio, porque ele está na Corregedoria”. Logo após, o Cabo liga para o

Coronel e fala: " Acabei de falar com o Juninho e marquei uma reunião para terça-

feira. O senhor, quando sentar na sala para conversar com ele, já estará ganhando

R$2.000,00". Foi feita a denúncia, foi feita essa apuração. Imediatamente, o então

Corregedor de Polícia, que era da mesma turma desse Major, o retirou de lá. É óbvio

que o cidadão estava sendo acusado de receber indevidamente o recurso, então ele

foi retirado do local.

Mas,  pasmem,  senhores!  Colocaram  a  raposa  para  tomar  conta  dos  ovos.

Transferiram o Major,  que estava sendo acusado de receber dinheiro da Empresa

São Gonçalo,  para a Corregedoria da Polícia,  órgão de correição disciplinar.  Para

ficarmos um pouco mais pasmados, abriram um processo de demissão dos cinco

militares  que  estavam  recebendo  dinheiro,  que  estavam  recebendo  propina  da

Empresa  São  Gonçalo,  de  Contagem.  Pasmem,  senhoras  e  senhores!  Abriram

processo demissionário dos quatro  praças, do Cabo e do Sargento,  que estavam

envolvidos nesse recebimento indevido de propina. Abriram processo demissionário,

Deputado Arlen, e, para cairmos da cadeira, promoveram o Major a Tenente-Coronel.

Abriram o processo de demissão numa apuração em que estavam cinco militares.

Foi apurado e comprovado. Não dá nem para dizer, está comprovado aqui: “Acabei

de falar com o Juninho. O senhor vai sentar lá e já vai ganhar R$2.000,00”. O Coronel

fala assim: “A que horas vou encontrar com ele? Aonde?”. “Na empresa”. “O senhor

vai  ficar é muito bem”. “Tá”.  “Só para te dar conhecimento: ele agora não é mais

Major, é Tenente-Coronel, já está na empresa te esperando.” Isso aqui é documento

oficial. Em resumo, se cinco estavam participando de uma organização criminosa, se

é  praça,  mandamos  embora  para  a  rua,  mas  se  é  Major,  Tenente-Coronel,

protegemos a nossa casta e não deixamos acontecer “never” nada com ele.
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Já estou na política há muitos anos. Os senhores me conhecem, não tenho nenhum

sentimento de revanchismo. Tenho amigos Coronéis, assim como amigos Soldados.

Há pessoas que votam em mim, que são Oficiais ou praças. Não tenho em mim esse

espírito  revanchista.  Nunca o  tive.  Não é  isso.  Mas  não  se  pode  admitir  que  se

comprove, por uma apuração interna, que cinco militares estavam recebendo propina

de uma empresa de ônibus para coibir o transporte irregular, e processar, condenar,

excluir  um e retirar  o  amigo,  mandá-lo para a Corregedoria e promovê-lo.  Queria

entender a lógica da Corregedoria da Polícia Militar. Tenho todo respeito pelo Cel.

Herbert  como  pessoa,  tenho  mesmo,  mas  pelo  Corregedor  anterior...  Ele  era

Corregedor.  A sua  mulher  foi  até  o  Comandante-Geral  e  disse:  “O  senhor  quer

conhecer o meu marido, é esse aqui. Veja se ele tem moral para ser Corregedor da

Polícia”. Aí, ele caiu.

Na mesma Corregedoria, o Cap. Leopoldo veio a esta Assembleia e denunciou que

um Major, que estava na Corregedoria, tinha sido pego em flagrante roubando dentro

de um supermercado. Polêmica. Foram dois anos de batalha e tiraram o Major de lá.

Depois veio a denúncia de que o outro Tenente-Coronel que está lá é agiota. Outro foi

pego dentro do quartel com placa clonada. Qual é a lógica de um órgão de correição

disciplinar da Polícia desse jeito? Transferem o cidadão acusado de corrupção, de

receber propina para o órgão disciplinar? Está aqui. Não há dúvida. Os quatro praças

estão errados mesmo. Não os estou defendendo. Estou dizendo que estão errados.

Recebiam  dinheiro  da  Empresa  São  Gonçalo  para  fazer  o  trabalho  que  tinham

obrigação de fazer. Só que eles não estavam recebendo sozinhos. O Tenente-Coronel

estava recebendo também. Só que punimos o Soldado, o pracinha. “Não. A nossa

casta a gente protege”.

Primeiro equívoco, para tentar usar um nome bonito e não ser indelicado, transferir

alguém  que  está  sendo  vigiado,  investigado,  acompanhado  pela  Corregedoria,

exatamente para a Corregedoria. Dá para entender, Deputado? Segundo, ele está

sendo investigado por crime de corrupção, mas vai ser promovido, conta-se o tempo,

vai-se embora e não se abre o processo. O Processo Administrativo Disciplinar - PAD

- não é um processo de exclusão, mas para avaliar a permanência ou não daquele

militar  acusado  na  instituição.  É  o  chamado devido  processo legal,  que qualquer
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pessoa tem, e que há também no direito administrativo. Sequer abriram o processo

administrativo  do  Ten.-Cel  Adaílton  Geraldo  de  Assis.  Particularmente,  não  tenho

nada contra ele.  Só disse que,  se vamos expulsar,  que expulsemos os cinco,  os

quatro praças e o Coronel. Se vamos dar uma punição diferente da exclusão, ela

deve ser para os cinco. O que não se pode fazer é dizer que para esse vou cumprir a

lei e para o outro, vou passar a mão na cabeça.

Faço  essa  denúncia  no  Plenário  para  que  ecoe  nos  ouvidos  do  Governador

Anastasia,  porque  sabemos  do  seu  comportamento  em  casos  como  esse.

Lamentavelmente, não consigo entender o que ocorre na Polícia Militar. Não se pode

compactuar com isso. Já fiz elogios rasgados à pessoa do Cel. Santana. O Deputado

Dalmo  Ribeiro  Silva  está  chegando  agora.  Houve  uma  apuração  em  Contagem

envolvendo  cinco  militares,  quatro  praças  e  um  Major,  que  recebiam  dinheiro

indevidamente da Empresa São Gonçalo para coibir a prática de transporte irregular.

Temos a degravação da conversa. Pegaram um Major investigado pela Corregedoria

e o transferiram para a própria Corregedoria, abriram processo administrativo para os

quatro  policiais  e  os  expulsaram.  O Major  foi  promovido  a  Tenente-Coronel,  indo

embora em paz para a sua aposentadoria.

Como é isso? Quer dizer que praça não pode roubar, mas Tenente-Coronel pode?

Essa é a lógica? Quer dizer que, para alguns, a lei é cumprida, mas para outros não?

Uma coisa é haver  condenação,  grau de recurso;  outra coisa é não abrir  sequer

processo disciplinar para apurar permanência. E não existe dúvida, a conversa está

aqui: “Acabei de falar com o Juninho, marquei para terça-feira, às 2 horas. O senhor

já vai sentar na sala ganhando mil”. Diz o Coronel: “Como é que é?”. “Marquei para

terça-feira.  O senhor  já  sentará  na  sala  ganhando mil”.  O Major  pergunta:  “Duas

horas onde?” Ele diz: “Na empresa”. “Ah, na empresa?”. “O senhor vai ficar é muito

bem”. “Tá bom. Estarei lá”.

Como fica essa situação? Faço um apelo ao Governador  Anastasia:  que sejam

tomadas providências, que haja justiça. E se fazer justiça é excluir os cinco policiais,

que sejam excluídos. Mas o que não pode acontecer é a Polícia Militar passar a mão

na cabeça do Tenente-Coronel, que estava fazendo exatamente a mesma coisa que o

praça, e falar com este: “Nós cumprimos a lei. Vamos expulsá-lo do serviço público”.
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Não dá. Com toda a boa convivência política que temos aqui na Assembleia, não

podemos deixar essa mancha em um governo sério como é o governo Anastasia,

com quem estarei  semana que vem e levarei  esse caso pessoalmente.  A Polícia

Militar, tão rigorosa como é, está devendo muito à sociedade ao não apurar esse caso

devidamente. 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.

Questões de Ordem

O Deputado Rômulo Viegas - Parabéns, Presidente.

O  Deputado  João  Leite  -  Parabenizo  o  Deputado  Hely  Tarqüínio  pelo  seu

aniversário. V. Exa. é um líder muito amado por todo o Estado de Minas Gerais.

O  Sr.  Presidente  -  Muito  obrigado,  Deputado  João  Leite,  por  suas  palavras

generosas.

O  Deputado  Gilberto  Abramo  -  Presidente,  podemos  verificar  que  não  temos

quórum para continuar os trabalhos. Portanto, solicito a V. Exa. o encerramento de

plano  da  reunião  e,  ao  mesmo  tempo,  desejo-lhe  mais  um  ano  de  vida.  Feliz

aniversário.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, suspenda a reunião por 2 minutos,

por favor?

O Sr. Presidente - Pois não, Deputado.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, retiro o meu pedido de encerramento

da reunião, mas solicito que ela seja suspensa, se possível, por 2 minutos.

Suspensão da Reunião

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  vai  suspender  a  reunião  por  1  minuto  para
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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.

Comunicação da Presidência

A Presidência  informa ao Plenário  que foi  recebido  e  aprovado,  nos  termos  da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº 4.548/2013, da Comissão

de Meio Ambiente. 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  6ª  Reunião

Ordinária, em 9/4/2013, do Projeto de Lei nº 3.767/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, com a Emenda nº 1; de Administração Pública -  aprovação, na 4ª Reunião

Ordinária, em 9/4/2013, do Requerimento nº 4.441/2013, do Deputado Ivair Nogueira;

de Fiscalização Financeira - aprovação, na 6ª Reunião Extraordinária, em 9/4/2013,

dos Projetos de Resolução nºs 3.856 a 3.865/2013, da Comissão de Fiscalização

Financeira; de Segurança Pública - aprovação, na 6ª Reunião Ordinária, em 9/4/2013,

dos Requerimentos nºs 4.436 e 4.461/2013, da Deputada Liza Prado, 4.437/2013, do

Deputado Gustavo Valadares,  e 4.472/2013, do Deputado Cabo Júlio;  de Minas e

Energia  -  aprovação,  na  5ª  Reunião Ordinária,  em 9/4/2013,  do Requerimento nº

4.435/2013,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva;  e  de  Cultura  -  aprovação,  na  5ª

Reunião Ordinária, em 10/4/2013, do Projeto de Lei nº 3.757/2013, do Deputado Luiz

Henrique, e do Requerimento nº 4.495/2013, do Deputado Ulysses Gomes (Ciente.

Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Doutor Wilson Batista em que solicita

a  retirada de tramitação  do Requerimento  nº  4.520/2013.  A Presidência  defere  o

requerimento de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.

Arquive-se o requerimento.

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à
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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 - Vem à Mesa o requerimento da Deputada Luzia Ferreira em que

solicita  a  inversão  da  pauta  desta  reunião,  de  modo  que  o  Projeto  de  Lei  nº

1.631/2011 seja apreciado em 1º lugar entre as matérias em fase de discussão. Em

votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam

como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação,  em  2º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  2.525/2011,  do  Deputado  Marques

Abreu,  que  dispõe  sobre  o  funcionamento  das  instituições  asilares  privadas.  A

Comissão do Trabalho 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 2.525/2011 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão

de Redação.

Discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  1.631/2011,  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 Comissão de Justiça

conclui  pela  constitucionalidade  do  projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresenta.  A Comissão  de  Cultura  opina  pela  aprovação  do projeto  na  forma do

Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de

Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na

forma do Substitutivo nº 3, que apresenta, e pela rejeição dos Substitutivos nºs 1, da

Comissão de Justiça, e 2, da Comissão de Cultura. Em discussão, o projeto. Não há

oradores  inscritos.  Encerra-se  a  discussão.  Em  votação,  o  Substitutivo  nº  3.  As

Deputadas  e  os  Deputados  que o  aprovam  permaneçam como se  encontram.  (-

Pausa.)  Aprovado.  Com  a  aprovação  do  Substitutivo  nº  3,  ficam  prejudicados  os

Substitutivos nºs 1 e 2. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº

1.631/2011 na forma do Substitutivo nº 3. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto

O Deputado Arlen Santiago - Quero cumprimentar a Deputada Luzia Ferreira, minha
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amiga, porque ela foi uma leoa na aprovação desse projeto aqui. Tal projeto fará com

que a área cultural de Minas Gerais tenha acesso a mais recursos. No momento em

que retirarmos a contrapartida das empresas de 20% e passarmos para 5%, mais

empresas poderão destinar o ICMS para a área cultural, até aquelas do interior, como

Montes Claros, Uberlândia, Uberaba, Governador Valadares, Teófilo Otôni, do querido

amigo Deputado Neilando Pimenta, São João Del-Rei, do Deputado Rômulo Viegas e

do nosso querido Senador Aécio Neves. Veremos, então, a possibilidade de ganho

para a cultura de Minas Gerais, que é fortíssima na área gastronômica, na produção

cultural, no teatro, com os atores e com pessoas que têm dom artístico como pintores

e artistas  plásticos.  Todos eles  poderão buscar  esses recursos e  fazer  não só  a

grande cultura, em que os elementos mais poderosos, as pessoas mais poderosas

conseguem ir às grandes empresas para conseguir os seus recursos. Ao votarmos,

em 1º turno, esse projeto, que tive a alegria de apresentar, e com esse substitutivo da

Deputada Luzia Ferreira, faremos uma democratização, promoveremos uma melhoria

na  área  cultural.  Vimos,  também,  o  Prefeito  de  Montes  Claros  ser  atacado  pelo

Deputado Paulo Guedes. Queríamos dizer que uma das ideias do Prefeito de Montes

Claros era melhorar a produção cultural. Nesses três meses, o Prefeito já pagou cinco

folhas  de  pagamento.  Está,  pois,  organizando  a  cidade.  Temos  projetos  na  área

cultural e outras áreas, caro Deputado Hely Tarqüínio, aniversariante do dia. Lá, terra

da  cultura,  precisamos  desses  recursos,  porque  a  Prefeitura  hoje  está  bem

administrada.  São  cinco  folhas  de  pagamento  já  pagas.  Há  vários  projetos  em

andamento, com discussão com o Governador para a melhoria das áreas da saúde e

da educação e fechamento de buracos. Infelizmente o governo federal ainda não tem

chegado no Norte de Minas. Temos lá mais de 60 projetos de asfalto que os governos

Aécio-Anastasia  fizeram.  Quanto  à  única  estrada do Norte  de  Minas  em que era

preciso o governo federal fazer o asfalto, infelizmente o Deputado Paulo Guedes e os

nossos Deputados do PT não tiveram força necessária para que a Presidente Dilma

asfaltasse a BR-135, indo em direção a Montalvânia, a nossa querida São João das

Missões. Estão sem receber esse benefício porque o governo federal não fez e não

quis repassar a BR para o governo do Estado. Se ele repassar essas estradas para o

governo  estadual,  essas  obras  serão  feitas,  assim  como  todas  as  outras  do
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Proacesso. Vemos, então, que o Prefeito Ruy Muniz tem cumprido sua missão, e nós

aqui vamos defender a cultura. Muito obrigado.

A Deputada Luzia  Ferreira  -  Agradeço aos  colegas,  Deputadas  e  Deputados,  a

aprovação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.631/2011. Agradeço ao Deputado Arlen

Santiago,  porque,  originalmente,  esse projeto era de sua autoria.  Ele,  ouvindo os

segmentos culturais, entendeu que o substitutivo que apresentamos, aliás, fruto de

uma audiência pública ampla nesta Casa, era mais adequado ao momento em que o

setor cultural estava necessitando... O Deputado João Leite está lembrando aqui que

foi  uma audiência pública que durou 4 horas e meia,  com 300 representantes do

segmento cultural, com 5 ex-Secretários de Estado de Cultura, enfim, representantes

do interior e da Capital. Esse é um grande anseio da comunidade artístico-cultural

para  ampliar  a  base  de  captação,  diminuindo  o  percentual  de  contrapartida  e

favorecendo também as pequenas empresas,  que, pelo substitutivo, passam a ter

uma contrapartida  de  apenas  1%.  Assim,  agradeço  a  colaboração de  todos,  das

Lideranças do PMDB e do PT.  Agradeço também ao Bispo Gilberto Abramo, que

queria pedir,  anteriormente,  o encerramento da reunião,  a  compreensão para que

pudéssemos  caminhar  com  esse  projeto.  Porque,  como  eu  disse,  há  um  amplo

consenso aqui nesta Casa, não há divergências de conteúdo nos seus propósitos.

Agradeço a todos, e fica aqui o meu registro. Já o parabenizei pessoalmente, mas

renovo meus parabéns ao Presidente, que hoje completa mais um aniversário.

O Sr. Presidente - Obrigado, Deputada.

Questão de Ordem

O Deputado Cabo Júlio - Solicito a V. Exa. o encerramento da reunião pela óbvia

falta de quórum aqui.

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

continuação dos trabalhos

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, nos termos do art. 274 do Regimento Interno, encerra a discussão,

em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.826/2013, uma vez que permaneceu em ordem do

dia  por  quatro  reuniões.  A Presidência  informa  ao  Plenário  que,  no  decorrer  da

discussão,  foram  apresentadas  ao  projeto  nove  emendas  do  Deputado  Elismar
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Prado,  que  receberam  os  nºs  1  a  9,  e  uma do  Deputado  Gilberto  Abramo,  que

recebeu o nº 10, e, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, encaminha

as emendas com o projeto à Comissão de Educação para parecer.

- O teor das emendas apresentadas é o seguinte:

EMENDAS AO SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 3.826/2013

EMENDA Nº 1

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. (…) - A concessão de incentivo financeiro será precedida de seleção de projeto

pelo órgão ou entidade concedente por meio de edital público e se fará mediante

contrato.

Parágrafo  único  -  As  propostas  de  incentivo  serão  analisadas  por  comitês  de

especialistas,  constituídos  por  analistas  da  administração  pública,  podendo  ser

subsidiados por consultores externos contratados por processo licitatório.”.

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2013.

Elismar Prado

Justificação: A emenda pretende aumentar o grau de confiança do empreendedor

na execução do incentivo, deixando claro que o seu projeto será selecionado com

imparcialidade e em igualdade de condições com os demais concorrentes e de que

seu incentivo  será  garantido  por  contrato  juridicamente  válido.  A emenda procura

ainda estabelecer a obrigatoriedade da presença de servidores públicos na seleção

dos  projetos,  de  forma  a  garantir  a  responsabilidade  de  um  agente  público  pela

adequada utilização dos recursos.

EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art.  (…) -  O beneficiário deverá desenvolver o projeto apoiado no Estado, com

dedicação  exclusiva  e  será  sujeito  de  todos  os  direitos  e  obrigações  que  se

estabeleçam no contrato de incentivo, incluindo informes detalhados dos gastos e

atividades realizadas por ele ou por terceiros.”.

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2013.

Elismar Prado
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EMENDA Nº 3

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. (…) - O projeto objeto do incentivo autorizado por esta lei deverá ter iniciado o

seu desenvolvimento há menos de 24 meses.”.

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2013.

Elismar Prado

EMENDA Nº 4

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. (…) - Fica vedado o uso dos recursos provenientes do incentivo permitido por

esta lei para o pagamento de serviços de consultoria, assistência técnica, passagens

e diárias a militares, servidores ou empregados públicos, integrantes do quadro de

pessoal da administração pública direta ou indireta, salvo se permitido por legislação

específica, bem como a concessão de incentivo financeiro a autoridade pública ou a

seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade.”.

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2013.

Elismar Prado

EMENDA Nº 5

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - A autorização contida no “caput” deste artigo tem validade de dois

anos,  podendo ser  prorrogada  por  igual  período caso  se  comprove,  por  meio  de

relatório  de  avaliação,  público  e  circunstanciado,  a  efetividade  da  concessão  do

incentivo financeiro no alcance dos objetivos definidos no art. 2º.”.

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2013.

Elismar Prado

EMENDA Nº 6

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. (…) - O incentivo financeiro poderá ser transferido em uma ou mais quotas, a

título  de  antecipação  ou  reembolso  de  despesas  realizadas,  ao  longo  do

desenvolvimento do projeto ou ao seu final, não ultrapassado o prazo de 24 meses.

§ 1º - A transferência antecipada implica apresentação de garantias de execução



828
____________________________________________________________________________

imediata por parte do beneficiário, que resguardem a correta utilização do incentivo

no projeto beneficiado.

§ 2º -  A continuidade das transferências de recursos fica sujeita à avaliação do

projeto, podendo o Estado suspender temporária ou definitivamente os pagamentos

caso  se  constate  que  o  projeto  não  se  desenvolve  satisfatoriamente  ou  que  o

beneficiário descumpriu total ou parcialmente suas obrigações.”.

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2013.

Elismar Prado

EMENDA Nº 7

Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:

“Art.  1º  -  Ficam  acrescentados  à  Lei  nº  17.348,  de  17  de  janeiro  de  2008,  os

seguintes incisos XIV ao art. 2º e III ao art. 22, passando o art. 29 a vigorar com a

seguinte redação:

'Art. 2º - (…)

XIV - projeto de negócio de base tecnológica aquele voltado para a constituição de

empresa de base tecnológica - EBT.';

'Art. 22 - (…)

III - estimular a criação e fixação no Estado de EBTs.';

'Art. 29 - Poderão ser beneficiárias dos recursos do Fiit as EBTs, as ICT-Privadas e

as pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras, que desenvolvam projetos de negócio

de base tecnológica no Estado.'.”.

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2013.

Elismar Prado

Justificação:  Procuramos  definir  por  meio  desta  emenda  que  a  execução  das

despesas autorizadas por esta lei deverá ser realizada por meio do Fundo Estadual

de Incentivo à Inovação Tecnológica - Fiit -, criado pela Lei nº 17.348, de 17 de janeiro

de 2008, e gerido pela Sectes e pela Fapemig.

EMENDA Nº 8

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art. (…) - Fica o Executivo autorizado a conceder subvenção econômica à EBT

criada no Estado em decorrência do fomento instituído por esta lei, por até dois anos
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após a finalização do projeto apoiado.

Parágrafo único - A subvenção de que trata o artigo será de no máximo duas vezes

o  valor  do  incentivo  financeiro  concedido  ao  projeto  apoiado  e  também  implica

contrapartida, definida em regulamento.”.

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2013.

Elismar Prado

EMENDA Nº 9

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:

“Art.  (…) - Fica o Executivo autorizado a conceder isenção de taxas e impostos

estaduais por até dois anos após a finalização do projeto apoiado, como forma de

incentivar a formalização no Estado da EBT decorrente do fomento instituído por esta

lei.”.

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2013.

Elismar Prado

EMENDA Nº 10

Dê-se ao “caput” do art. 4º a seguinte redação:

“Art. 4º - O Poder Executivo especificará em lei:”.

Sala das Reuniões, 10 de abril de 2013.

Gilberto Abramo

Justificação: Apresentamos esta emenda a fim de contribuir com o projeto.

Encerramento

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

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 11, às 14 horas, com a seguinte ordem do

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

reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 39/2012, EM

4/12/2012

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Rômulo Viegas,

Dalmo Ribeiro Silva e Antônio Carlos Arantes, membros da supracitada Comissão.
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Havendo número regimental, o Presidente “ad hoc”, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

declara aberta a reunião e informa que não há ata a ser lida, por 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 Antônio Carlos Arantes para

atuar como escrutinador. Realizada a votação e apurados os votos, é anunciado o

resultado em que são eleitos para Presidente o Deputado Rômulo Viegas e para Vice-

Presidente o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, ambos com três votos. O Presidente “ad

hoc”, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, dá posse ao Presidente eleito, que, ato contínuo,

o  empossa como Vice-Presidente  eleito.  O Presidente,  Deputado Rômulo  Viegas,

designa o Deputado Dalmo Ribeiro como relator da matéria. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Rômulo Viegas, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Adalclever Lopes.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª

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

Às 9h30min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista, Lafayette de Andrada e Tiago Ulisses, 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 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 suspende a reunião.

Às 10h50min, são reabertos os trabalhos com a presenças da Deputada Liza Prado

(substituindo  o  Deputado  Antônio  Lerin,  por  indicação  da  Liderança  do  BAM),

Deputados Doutor Wilson, Luiz Humberto Carneiro e Duarte Bechir  (substituindo o

Deputado Deiró Marra, por indicação da Liderança do BRT). O Presidente, Deputado

Doutor Wilson, acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou

como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs

3.692/2013(Deputado  Duarte  Bechir)  e  3.693/2013(Deputado  Luiz  Humberto
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Carneiro).  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 de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.692 e 3.693/2013. Cumprida a

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

convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,  determina a

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013. 

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gilberto Abramo - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 4/4/2013

Às  9h12min,  comparecem  na Sala  das  Comissões  os Deputados  Almir  Paraca,

Pompílio  Canavez  e  Tiago  Ulisses,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes também os Deputados Célio Moreira e André Quintão. Havendo número

regimental,  o  Presidente,  Deputado Almir  Paraca,  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 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 requerimentos dos Deputados Almir

Paraca, Pompílio Canavez, Tiago Ulisses e André Quintão (2) em que solicitam sejam

realizadas  audiências  públicas  para  ouvir  os  comitês  de  bacia,  de  forma

regionalizada,  e  discutir  questões  relacionadas  ao  uso  da  água  e  à  gestão  de

recursos hídricos em Belo Horizonte, Uberlândia, Frutal,  Alfenas,  Paracatu,  Teófilo

Otôni, Montes Claros, São Francisco, Três Marias, Ipatinga, Minas Novas e Juiz de

Fora, convidando-se as Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

e de Minas e Energia, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

o Instituto Mineiro de Gestão das Águas e o Presidente do Fórum Mineiro de Comitês

de Bacia Hidrográfica; e seja encaminhada cópia da programação da Comissão às

Comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Minas e Energia,
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à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, ao Instituto Mineiro

de Gestão das Águas e aos Presidentes do Fórum Mineiro  de Comitês  de Bacia

Hidrográfica e dos 36 comitês de bacia hidrográfica do Estado; e André Quintão em

que  solicita  seja  priorizada  na  pauta  de  discussão  da  Comissão  a  execução  do

Programa  Água  para  Todos.  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, 10 de abril de 2013.

Almir Paraca, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Lafayette de Andrada.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/4/2013

Às 14h14min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette  de

Andrada, Ulysses Gomes, Antonio Lerin (substituindo o Deputado Romel Anízio, por

indicação da Liderança do Bloco Avança Minas), Cabo Júlio (substituindo o Deputado

Adalclever  Lopes,  por  indicação  da  Liderança  do  PMDB)  e  Rômulo  Viegas

(substituindo  o  Deputado  Zé  Maia,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco

Transparência e Resultado),  membros da supracitada Comissão. Havendo número

regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião e

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

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

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

Comissão. O Projeto de Lei Complementar nº 34/2013, no 2º Turno, é retirado de

pauta por determinação do Presidente da Comissão por não cumprir pressupostos

regimentais. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte da 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 1.631/2011, na forma do Substitutivo nº 3, e pela rejeição

dos Substitutivos nºs 1, da Comissão de Constituição e Justiça, e 2, da Comissão de

Cultura (relator: Deputado Zé Maia). Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte da Ordem do

Dia,  compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  O
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Presidente recebe requerimento do Deputado Ulysses Gomes em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Estado de Fazenda pedido de informações sobre o

custo  total  e  unitário  do  Estado  de  Minas  Gerais  com  a  renovação  anual  do

licenciamento de veículos, no exercício de 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, 9 de abril de 2013.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Romel Anízio.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 8/4/2013

Às 14h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dá a ata por aprovada

e solicita ao membro presente que a subscreva. A Presidência informa que a reunião

se destina a discutir o trote realizado por alunos veteranos da Faculdade de Direito da

UFMG no dia 15 de março de 2013, episódio em que houve, supostamente, apologia

ao preconceito racial e ao nazismo. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir a Sra. Míriam Lúcia dos Santos Jorge, professora do Programa

Ações Afirmativas na UFMG, e os Srs. William dos Santos, Presidente da Comissão

de  Direitos  Humanos  da  OAB-MG;  Marcos  Brafman,  Presidente  da  Federação

Israelita do Estado de Minas Gerais; Jorge Afonso Maia Mairink, Coordenador-Geral

do Diretório Central dos Estudantes da UFMG; Felipe Gallo da Franca, Presidente do

Centro  Acadêmico  Afonso  Pena,  da  Faculdade  de  Direito  da  UFMG;  Leonardo

Custódio  da  Silva  Júnior,  Vice-Presidente  desse  Centro  Acadêmico;  João  Pedro

Galvão, Secretário-Geral do referido Centro Acadêmico; Marcos Antônio Cardoso, da

Coordenação Nacional de Entidades Negras; Franz Galvão Piragibe, do Coletivo de

Estudantes Negros da UFMG; Luiz Antônio Chaves, professor e Diretor de Prática

Jurídica da Faculdade Dom Helder Câmara; Luiz Carlos de Assis Bernardes, Diretor

do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais,  que são convidados a

tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, como autor do requerimento que



834
____________________________________________________________________________

deu origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra

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

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da

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

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/4/2013

Às  9h9min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues,  Cabo  Júlio  e  Leonardo  Moreira,  membros  da  supracitada

Comissão.  Estão presentes também a Deputada Liza Prado e o Deputado Dalmo

Ribeiro  Silva.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  João  Leite,

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

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

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

que a reunião se destina a discutir o aumento do número de casos de violência em

veículos de transporte intermunicipal e interestadual em Minas Gerais e comunica o

recebimento de correspondência do Sr. Jeferson Botelho Pereira, Delegado de Polícia

Civil e Superintendente de Investigações e Polícia Judiciária, encaminhado projeto de

lei  como  contribuição  para  o  aprimoramento  da  segurança  pública  no  Estado,

fomentando  a  interação  da  Polícia  Civil  com  o  Poder  Legislativo;  e  de

correspondência  dos  Srs.  Rômulo  de  Carvalho  Ferraz,  Secretário  de  Estado  de

Defesa Social, e do Cel. PM Marco Antônio Badaró Bianchini, Chefe da Assessoria

Institucional da PMMG, publicada no “Diário do Legislativo” de 6/4/2013. Registra-se

a presença do Deputado Lafayette de Andrada. O Presidente acusa o recebimento do

Projeto de Lei Complementar nº 33/2012 no 1º turno, do qual designou como relator o

Deputado Lafayette de Andrada. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião para ouvir as Sras. Zaira Carvalho Silveira, Assessora Jurídica do Sindicato

das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de Minas Gerais - Sindpas -,

representando  o  Sr.  Luiz  Carlos  Gontijo,  Presidente;  e  Luiza  de  Marillac  Moreira

Camargos;  e  os  Srs.  Rodrigo  de  Melo  Teixeira,  Delegado  Regional  Executivo  da
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Polícia  Federal,  representando  o  Sr.  Sérgio  Barboza  Menezes,  Superintendente

Regional; Adilson Souza Santos, Titular do Departamento de Comunicação Social da

Polícia  Rodoviária  Federal,  representando  o  Sr.  Davi  Stanley  Bonfim  Dias,

Superintendente Regional; Ten. Cel. PM Eduardo Lucas de Almeida, Subdiretor de

Apoio  Operacional  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais,  representando  o  Cel.  PM

Márcio Martins Sant'Ana, Comandante-Geral; Anderson Alcântara Silva Melo, Chefe

do 1º Departamento de Polícia Civil de Belo Horizonte, representando o Sr. Cylton

Brandão da Matta, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais; Jeferson Botelho Pereira,

Superintendente Geral de Investigação e Polícia Judiciária da Polícia Civil de Minas

Gerais; João Afonso Baeta Costa, Diretor de Fiscalização do DER-MG, representando

o Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral; Júlio César Duarte de Paula; Marcelo

Aguiar,  Gestor  de Operações da Nascente das Gerais,  concessionária da  rodovia

MG-050; William Costa Bahia, Assessor de Transporte do Sindicato de Transporte de

Passageiros  Metropolitano  -  Sintram  -,  representando  o  Sr.  Rubens  Lessa,

Presidente; Ailton Pereira, Delegado de Polícia Civil de Lavras, 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  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 4.436,  4.437,  4.461e 4.472/2013.  Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

João Leite, Presidente - Rômulo Viegas - Lafayette de Andrada.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA,

COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 9/4/2013
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Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Gustavo Perrella

e Dalmo Ribeiro Silva, membros da supracitada Comissão. O Presidente, Deputado

Gustavo  Perrella,  declara  aberta  a  reunião,  dá  a  ata  por  aprovada  e  solicita  ao

membro presente que a subscreva. A Presidência informa que a reunião se destina a

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

debater  questões  relativas  aos  segmentos  da  indústria  têxtil  e  de  confecções  no

Estado, em especial no que se refere à adoção de medidas de proteção ao setor e

comunica  o  recebimento  de  ofício  do  Sr.  Antônio  Marum,  Chefe  de  Gabinete  da

Presidência da Fiemg, informando a presença do Sr. Flávio Roscoe Nogueira, Vice-

Presidente da Fiemg, representando a Federação das Indústrias do Estado de Minas

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

Tânia Mara Rezende, Presidente da Associação Comercial e Industrial de Juruaia; e

os  Srs.  Ivan Barbosa Netto,  Diretor  da  Central  Exportaminas -  Coordenadoria  de

Comércio Exterior - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas

Gerais; Flávio Roscoe Nogueira, Vice-Presidente da Fiemg e Presidente do Sindicato

das Indústrias Têxteis de Malhas no Estado de Minas Gerais, representando o Sr.

Olavo Machado Júnior,  Presidente da Fiemg;  Aguinaldo Diniz Filho, Presidente da

Associação Brasileira da Indústria  Têxtil  e  de Confecção;  Miller  Mogliani  de Lima,

Diretor da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Jacutinga e Secretário

de Desenvolvimento Econômico de Jacutinga, representando o Sr.  Dennys Alberto

Gonzales Bandeira, Presidente da Associação Comercial,  Industrial e Agropecuária

de Jacutinga;  João Tadeu Dorta Machado,  Presidente da Associação Comercial  e

Industrial de Monte Sião; José Osmar Luís Pereira, colaborador do Circuito Turístico

das Malhas do Sul de Minas; e Álvaro Mariano Júnior, Prefeito de Juruaia, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Gustavo Perrella, Presidente - Braulio Braz - Dalmo Ribeiro Silva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 353/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

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

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

segmento econômico do setor de indústria alimentícia.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/2/2013, 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 com esse objetivo, cabendo a esta Casa, nos termos do disposto no § 2º do

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

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

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

os quais elas incidiram.

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 do setor de

indústria  alimentícia contra benefícios  fiscais irregularmente concedidos por outros

Estados, relativamente ao ICMS.
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Os benefícios citados foram concedidos pelos Estados de Pernambuco e de Santa

Catarina, por meio, respectivamente, da Lei nº 11.675, de 1999, e da Lei nº 13.992,

de 2007.

A Lei pernambucana nº 11.675, de 1999, altera o Programa de Desenvolvimento do

Estado  de  Pernambuco  -  Prodepe  -,  que  tem  a  finalidade  de  atrair  e  fomentar

investimentos na atividade industrial e no comércio atacadista, mediante a concessão

de incentivos fiscais e financeiros.

Já a Lei catarinense nº 13.992, de 2007, institui o Programa Pró-Emprego, com o

objetivo de promover o incremento da geração de emprego e renda, por meio de

tratamento  tributário  diferenciado  a  empreendimentos  considerados  de  relevante

interesse socioeconômico.

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

mineiros”.

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 7 de janeiro 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.

Justifica a concessão de regime especial de tributação para as empresas do setor de

indústria  alimentícia  que comprovadamente estiverem sendo prejudicadas  em sua

competitividade ou impedidas de se instalar em Minas Gerais em face de benefícios
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concedidos por  outro Estado,  bem como informa que já foram concedidos alguns

regimes especiais, os quais instituem crédito presumido. E, conforme o Of. Sef. Gab.

Sec. nº 175/2013, publicado em 28/3/2013, o citado tratamento tributário concedido

pelo Estado ao setor gerou carga tributária efetiva de 2%.

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

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

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 alimentícia, conforme projeto

de resolução a seguir redigido.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de indústria alimentícia,

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 alimentícia, 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 353/2013.

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

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Vítor  Xavier -  Romel

Anízio.
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PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 354/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

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

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

segmento econômico de indústria naval e infraestrutura portuária.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/2/2013, foi a proposição encaminhada a

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

Presidência nº 18.

Fundamentação

Em atendimento ao disposto no art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências, foi encaminhada para a apreciação desta Casa exposição de motivos

da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  -  SEF  -  referente  à  concessão  do  regime

especial  de  tributação  em  matéria  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - ao contribuinte mineiro do

segmento econômico da indústria naval e de infraestrutura portuária. A finalidade da

medida é fomentar e proteger o referido setor da economia estadual sujeito a sofrer

impactos negativos em decorrência de benefícios fiscais irregularmente concedidos

pelo Estado de São Paulo.

O dispositivo acima mencionado faculta ao Poder Executivo a adoção de medidas

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

conceda  benefício  ou  incentivo  fiscal  ou  financeiro-fiscal  não  previstos  em  lei

complementar ou convênio celebrado nos termos da legislação específica. O § 1º

desse artigo determina que o expediente com exposição de motivos para adoção de

medida que incida sobre setor econômico deve ser enviado à Assembleia Legislativa

pela SEF. 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 §

6°  do  mesmo dispositivo,  cabe à  SEF,  ainda,  o envio  trimestral  à  Assembleia da
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relação das medidas adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

Segundo a exposição de motivos, o Estado de São Paulo, por meio do Decreto nº

48.115,  de  26  de  setembro  de  2003,  concedeu  benefícios  fiscais  para  o

desenvolvimento da sua indústria naval e de infraestrutura portuária, que consistem

em  isenção  do  ICMS  no  fornecimento  de  mercadorias  destinadas  à  construção,

conservação,  modernização e  reparo  de  embarcações  utilizadas  na prestação de

transporte aquaviário de cargas, pré-registradas ou registradas no Registro Especial

Brasileiro - REB -, na navegação de cabotagem e de interior, no apoio "offshore", no

apoio  de  serviços  portuários  e  no  comércio  externo  e  interno.  Esses  benefícios,

conforme a exposição, resultaram em concorrência desfavorável à nossa indústria,

que não consegue competitividade de preços para realizar vendas destinadas aos

estaleiros.

A  exposição  de  motivos  alega  que  os  benefícios  paulistas  permitem  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 às indústrias estabelecidas

em  Minas  Gerais.  Como  reflexos  imediatos  para  as  empresas  mineiras,  são

apontados: cancelamentos de pedidos,  devoluções de mercadorias,  diminuição do

fluxo de caixa, atraso no pagamento de fornecedores, perda do valor da marca do

seu produto no mercado, dificuldades para abrir novos mercados para seus produtos,

demissão de funcionários e diminuição do número de empregos gerados no nosso

Estado.

Ressalta a exposição de motivos que o referido benefício afronta o disposto no art.

155, § 2º, inciso XII, alínea "g", da Constituição da República, e na Lei Complementar

nº 24, de 7 de janeiro de 1975, uma vez que foi concedido sem a aprovação do

Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. A exposição 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, é apontada a ofensa ao

princípio da não-discriminação tributária em razão da procedência ou do destino da

mercadoria, nos termos do disposto no art. 152 da Constituição da República.

A reação do governo estadual, conforme defende a exposição de motivos, deve ser
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rápida  para  neutralizar  os  efeitos  econômicos  e  sociais  negativos  da  competição

desleal, em especial para a região onde se localiza o setor afetado. Para a exposição,

são  necessárias  medidas  imediatas  para  fortalecimento  do  mercado  interno,

preservação  do  número  de  empregos  e  da  renda  e,  consequentemente,  da

arrecadação  do  ICMS  pelo  Estado.  Considerando  a  necessidade  de  proteger  a

economia mineira, com o desenvolvimento de uma política setorial de incentivo e de

fortalecimento  do mercado interno,  bem como de geração de novos empregos,  a

exposição  de  motivos  defende  a  urgente  concessão  de  regime  especial  para  as

empresas  que  comprovadamente  estiverem  sendo  prejudicadas  em  sua

competitividade.

Desse modo, foi concedido, por meio de regimes especiais de tributação ao setor

da indústria naval e de infraestrutura portuária, crédito presumido de valor equivalente

ao imposto devido na operação de saída das mercadorias produzidas, de forma que

resulte  em carga tributária  efetiva  de  0%, de acordo com ofício  da  Secretaria  de

Estado de Fazenda enviado a esta Comissão.

Cabe informar que os regimes especiais concedidos a duas das empresas do setor

constam da relação trimestral das medidas de proteção da economia, referente ao

ano  de  2011  e  1º  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.

Conclusão

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

concedido  ao  setor  da  indústria  naval  e  de  infraestrutura  portuária,  por  meio  do

projeto de resolução a seguir redigido.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº /2013

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor da indústria naval e de

infraestrutura portuária, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

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

mineiro do setor da indústria naval e de infraestrutura portuária, nos termos do art.

225  da Lei  nº  6.763,  de  26  de dezembro de  1975,  em  virtude de benefícios  ou
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incentivos  fiscais  ou  financeiro-fiscais  concedidos  por  outros  Estados,  conforme

exposição de motivos encaminhada por meio da Mensagem nº 354/2013.

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

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - João Vítor  Xavier -  Romel

Anízio.

PARECER SOBRE A MENSAGEM Nº 355/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

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

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

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

mineiro do setor de indústria de higiene.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/2/2013, 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 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. Ainda de acordo com o § 6º do mesmo

dispositivo,  cabe à  SEF o  envio  trimestral  à  Assembleia  da  relação  das  medidas

adotadas e dos contribuintes sobre os quais elas incidiram.

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

encaminhou exposição de motivos,  elaborada  pela  SEF,  justificando a  adoção de

medidas de proteção ao contribuinte mineiro do setor de indústria de higiene contra

benefícios  fiscais  irregularmente  concedidos  pelos  Estados  de  Pernambuco  e  de
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Santa Catarina, relativamente ao ICMS.

A Lei  nº  11.675,  de  1999,  do  Estado  de  Pernambuco,  altera  o  Programa  de

Desenvolvimento do Estado de Pernambuco -  Prodepe -, que tem a finalidade de

atrair  e  fomentar  investimentos  na  atividade  industrial  e  no  comércio  atacadista,

mediante a concessão de incentivos fiscais e financeiros.

Já a Lei nº 13.992, de 2007, do Estado de Santa Catarina, institui o Programa Pró-

Emprego, com o objetivo de promover o incremento da geração de emprego e renda,

por meio de tratamento tributário diferenciado a empreendimentos considerados de

relevante interesse socioeconômico.

De acordo com a exposição de motivos, as vantagens proporcionadas às empresas

industriais e comerciais estabelecidas naqueles Estados, operacionalizadas mediante

a concessão, entre outros benefícios, de crédito presumido incidente sobre o saldo

devedor do ICMS, apurado em cada período fiscal, e de diferimento do pagamento do

ICMS incidente na entrada de mercadorias importadas para comercialização refletem

diretamente  na  competitividade  e  na  livre  concorrência  em  relação  aos

estabelecimentos instalados em nosso Estado.

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 ainda 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 as empresas do setor de

indústria  de  higiene que comprovadamente  estiverem sendo prejudicadas em sua

competitividade ou impedidas de se instalar em Minas Gerais. Informa, ainda, que já

foram concedidos alguns regimes especiais, os quais instituem crédito presumido, de

forma que a carga tributária efetiva seja de 2%.
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Destacamos,  finalmente,  que o  referido  setor  econômico consta  do  relatório  do

segundo trimestre de 2012 enviado a esta Casa, em cumprimento aos termos do § 6º

do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975.

Diante dos argumentos apresentados, entendemos ser necessária a concessão do

regime especial de tributação visando à 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 higiene, conforme projeto

de resolução a seguir redigido.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº .../...

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de indústria de higiene,

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 higiene, 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 355/2013.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Jayro Lessa, Presidente - Romel Anízio, relator - Lafayette de Andrada - Ulysses

Gomes - João Leite.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.395/2012

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, a proposição em foco visa a instituir o

Dia Estadual de Mobilização para o Registro Civil de Nascimento.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 23/8/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos Humanos.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu
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pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer

quanto ao mérito, nos termos dos arts. 188 e 190, combinados com o art. 102, V, “a” e

“c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.395/2012 tem por objetivo conscientizar a sociedade civil e o

poder público para a importância do registro civil de nascimento. Para tanto, propõe

instituir  o Dia Estadual da Mobilização para o Registro Civil  de Nascimento, a ser

comemorado anualmente em 25 de outubro. Propõe também que a quarta semana de

novembro seja consagrada à mobilização para o registro civil  de nascimento, com

vistas a estimular os pais a registrarem seus filhos imediatamente após o nascimento,

a  incentivar  a  criação de postos  de  registro civil  em maternidades  e  hospitais,  a

promover  o  registro  tardio  de  crianças,  adultos  e  idosos,  a  fornecer  certidão  de

nascimento a quem necessitar  e a desenvolver ações para a erradicação do sub-

registro de nascimento no Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em seu exame preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição. Em relação à legislação

já existente sobre a matéria, essa Comissão mencionou a Lei Federal nº 9.534, de

10/12/1997,  que  garante  isenção  para  emolumentos  relativos  a  registro  civil  de

nascimento e assento de óbito, bem como à “primeira certidão respectiva”, e a Lei

Estadual nº 17.950, de 23/12/2008, que obriga o Oficial de Registro Civil das Pessoas

Naturais a afixar “nas dependências do serviço, em local visível e de fácil acesso ao

público, cartazes de fácil leitura informando os atos de gratuidade”, garantindo, assim,

mais efetividade à prestação gratuita.

No  que  diz  respeito  à  proposição  em  comento,  a  Comissão  de  Constituição  e

Justiça observou que inexiste,  no art.  25, § 1º,  da Constituição Federal,  qualquer

óbice à instituição de data comemorativa por parte dos Estados. Lembrou, também,

que o art. 66 da Constituição Estadual reserva aos membros do Parlamento mineiro a

prerrogativa de deflagrar o processo legislativo relativo à matéria em tela.

Entretanto, propôs, por meio do Substitutivo nº 1, que apresentou, concentrar em

um dia por ano os esforços para conscientização sobre a importância do registro civil
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de nascimento, ao contrário do que propõe o texto original do projeto, que, além de

determinar que o dia 25 de outubro seja dedicado a essa finalidade, determina ainda

que a quarta semana de novembro seja também consagrada ao mesmo objetivo.

A mudança proposta no Substitutivo nº 1 não causa prejuízo algum à consecução

do objetivo do projeto, uma vez que já existe a Semana Nacional de Mobilização para

o Registro Civil  de Nascimento e a Documentação Básica, instituída pelo Decreto

Federal  nº  6.289,  de  6/12/2007.  Ao  mesmo  tempo,  no  substitutivo  apresentado,

aquela  Comissão aproveitou a oportunidade para  corrigir  algumas imprecisões  do

projeto original e adequá-lo à técnica legislativa.

Quanto ao mérito, a matéria é plenamente pertinente. O art. 5º, LXXVI, da Carta

Magna  assegura,  como  direito  fundamental,  a  gratuidade  no  registro  civil  de

nascimento  para  todos  os  cidadãos,  o  que  é  corroborado  pela  legislação

infraconstitucional. Todavia, há um abismo entre a norma formal e a realidade, pois

um  número  significativo  de  crianças  tem  ficado  à  margem  do  sistema  legal  no

primeiro  ano  de  vida.  Essa  fluidez  em  relação  ao  cumprimento  do  que  é

institucionalmente determinado é um resquício da sociedade oligárquica escravista e

seus desdobramentos na República Velha, quando as relações pessoais e informais

tinham grande relevância.

Como o registro civil de nascimento é o primeiro documento oficial de um indivíduo,

conferindo  validade  jurídica  à  sua  existência  e  possibilitando-lhe  a  obtenção  dos

demais  diplomas  vinculados à  cidadania  -  tais  como a  Carteira  de Identidade ou

Registro Geral, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, o Cadastro de Pessoas

Físicas, o Título de Eleitor, a matrícula escolar, o cartão para atendimento de saúde e

o ingresso em programas sociais  governamentais  -,  as  falhas em sua concessão

geram graves danos e lesões em muitas crianças e suas famílias.

É  essencial  a  mobilização  da  sociedade  civil  e  do  poder  público,  por  meio  de

campanhas  e  ações  concretas,  para  que  sejam  efetivados  todos  os  registros  de

nascimento  em  Minas  Gerais.  Trata-se  de  eliminar  uma  situação  que,  após  a

Constituição de 1988, representa nada menos que a violação de um direito elementar.

A matéria é, portanto, de sumo interesse para a sociedade e o Estado.
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Conclusão

Em face do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.395/2012 na

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Durval Ângelo, Presidente - Rômulo Viegas, relator - Sebastião Costa.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.804/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Rômulo  Viegas,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo 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 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 3.804/2013 pretende 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, pessoa jurídica de direito privado, sem

fins lucrativos, que tem como escopo coordenar  atividades beneficentes, culturais,

promocionais e de assistência social ao idoso.

Na consecução desse propósito, a instituição mantém estabelecimento destinado a

abrigar pessoas idosas de ambos os sexos, proporcionando-lhes assistência material,

intelectual e social, em condições de liberdade e dignidade, visando à preservação de

sua saúde física e mental.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça, tem como finalidade adequar o nome da entidade ao consubstanciado no art.

1º de seu estatuto.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pelo  referido  Asilo  na
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coordenação das ações desenvolvidas pela Sociedade de São Vicente de Paulo em

prol dos idosos menos favorecidos do Município de Ibituruna, consideramos meritória

a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.804/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2013.

Neilando Pimenta, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.843/2013

Comissão de Administração Pública

Relatório

De autoria do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem  nº  399/2013,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “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 Estadual do

Sistema Único de Saúde no Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/3/2013,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização

Financeira e Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe a esta Comissão, nos termos regimentais, analisar a matéria quanto aos seus

aspectos de mérito.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo, em breve resumo, reajusta as tabelas de vencimento

básico (arts. 1º a 5º) e cria cargos de provimento efetivo das carreiras que menciona

(art. 10); modifica as atribuições dos cargos das carreiras da Polícia Civil de Minas

Gerais (art. 7º); institui a carreira de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único

de  Saúde  no  Estado  de  Minas  Gerais  (arts.  12  a  18);  altera  as  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
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Analista  Fazendário  de  Administração  e  Finanças  (arts.  27  a  32);  e  institui  a

Gratificação  de  Incentivo  à  Produtividade  dos  Profissionais  de  Engenharia  e

Arquitetura - Gippea - no âmbito do Departamento de Obras Públicas do Estado de

Minas Gerais - Deop-MG - e do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER-MG (art. 42) e a Gratificação Complementar no âmbito da

Escola de Saúde Pública - ESP (art. 43).

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão encaminhou ofícios a esta Casa

Legislativa,  solicitando  a  retificação  de  erros  formais  na  redação  de  alguns

dispositivos e anexos e de omissões.

Consideramos que as modificações  propostas pela  Comissão de Constituição e

Justiça  aprimoraram o projeto  e  o  adequaram às  normas  constitucionais  e  legais

vigentes.

Na mensagem que acompanha o projeto, o Governador do Estado informa que os

arts. 1° a 5° concedem reajuste dos 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. Esclarece, ainda, que o reajuste

será dividido em duas etapas.

O reajuste proposto não será deduzido da Vantagem Temporária Incorporável - VTI

- e incidirá sobre as vantagens pessoais a que se referem o § 4º do art. 1º da Lei nº

14.683, de 30 de julho de 2003, e o § 3º do art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de

1991. Os servidores inativos e pensionistas que fazem jus à paridade também serão

contemplados com o reajuste.

Verificamos que o Executivo está promovendo reajustes diferenciados para diversas

categorias, de acordo com a carga horária semanal realizada pelo servidor, com base

na  previsão  do  inciso  X  do  art.  37  da  Constituição  da  República.  A previsão  de

reajuste específico diferenciado não ofende o princípio da isonomia, uma vez que visa

estimular o servidor de determinada carreira a aderir à jornada de trabalho semanal

de 40 horas, de forma a melhor atender às necessidades da administração pública,

existindo decisões judiciais que fundamentam tal posicionamento.

Destacamos  a  criação  da  carreira  de  Auditor  Assistencial  Estadual  do  Sistema

Único de Saúde, com as normas gerais sobre ingresso na carreira, carga horária,
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atribuições, vedações e tabela de vencimento básico, e a necessária extinção das

funções gratificadas previstas no inciso II do art. 11 da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Tais  funções  possuem  correlação  com  as  atribuições  da  nova  carreira,  em

conformidade com os princípios constitucionais previstos no art. 37 da Constituição

da República, segundo o qual o acesso aos cargos efetivos deve se dar por concurso

público  e  observar  a  moralidade,  a  eficiência,  a  legalidade,  a  isonomia  e  a

impessoalidade.

Sobre a alteração da estrutura das carreiras de Auditor Fiscal da Receita Estadual,

de  Gestor  Fazendário,  de  Técnico  Fazendário  de  Administração e  Finanças e  de

Analista  Fazendário  de  Administração  e  Finanças,  com  extinção  de  níveis  e

reposicionamento  de  servidores,  informamos  que  a  medida  encontra  amparo

constitucional e legal, tendo em vista que os servidores públicos não possuem direito

adquirido a regime jurídico, além de ter sido observado o princípio da irredutibilidade

de vencimentos.

Observamos,  ainda,  que  não  houve  perda  salarial;  ao  contrário,  assegurou-se,

mesmo  aos  servidores  que  não  tiveram  movimentação  alguma  na  carreira,

posicionamento não inferior ao grau alcançado pelos servidores reposicionados em

razão da extinção de níveis.

Verificamos,  portanto,  que  os  objetivos  primordiais  da  proposição  estão  em

conformidade  com  o  art.  37  da  Constituição  da  República,  que  estabelece  os

princípios norteadores da administração pública e as regras gerais sobre acesso aos

cargos públicos, remuneração e exercício da função pública, entre outros assuntos. O

projeto  também  está  em  conformidade  com  o  art.  39  do  mesmo  Diploma

Constitucional, que, com a redação dada pela Emenda à Constituição nº 19, de 1998,

prevê  que a  fixação  dos  padrões  de  vencimento  e  dos  demais  componentes  do

sistema  remuneratório  observará  a  natureza,  o  grau  de  responsabilidade  e  a

complexidade dos cargos, bem como os requisitos para a investidura no cargo.

Cumpre frisar que o impacto financeiro e orçamentário das medidas previstas no

projeto, bem como a adequação da proposição à Lei de Responsabilidade Fiscal,

serão analisados, no momento oportuno, pela Comissão de Fiscalização Financeira e

Orçamentária.
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Com a finalidade apenas de corrigir erros materiais existentes no Substitutivo nº 1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, apresentamos emendas ao

final deste parecer.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.843/2013 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas

nºs 1 a 8, a seguir apresentadas.

EMENDA N° 1

Dê-se a seguinte redação ao § 3º do art. 38 do Substitutivo nº 1:

“Art. 38 - (…)

§ 3º -  As tabelas constantes no Anexo II  da Lei nº 16.190, de 2006, passam a

vigorar, a partir de 1º de julho de 2013 e até 30 de junho de 2014, na forma do Anexo

XIV desta lei.”.

EMENDA N° 2

Na  tabela  referente  à  carga  horária  de  40  horas  da  carreira  de  Analista  de

Desenvolvimento  Rural,  no  item  II.2.3  do  Anexo  II  da  Lei  n°  15.961,  de  30  de

dezembro de 2005,  alterado na forma do Anexo I do Substitutivo n° 1,  no campo

correspondente ao grau J do nível VI, substitua-se o valor “7.3480,07” pr “7.348,07”.

EMENDA N° 3

No título dos Anexos X e XI do Substitutivo n° 1, substituam-se os termos “Tabela

de  Correlação  para  o  Posicionamento”  por  “Tabela  de  Correlação  para  o

Reposicionamento”.

EMENDA N° 4

No § 3° do art. 31 do Substitutivo n° 1, substituam-se os termos “o posicionamento

não inferior” por “reposicionamento não inferior”.

EMENDA N° 5

No art. 34 do Substitutivo n° 1, substituam-se os termos “servidores posicionados”

por “servidores reposicionados”.

EMENDA N° 6

Na tabela do  item I.3 do  Anexo I  da  Lei  n°  15.464,  de 13  de janeiro de 2005,

alterado na forma do Anexo IX do Substitutivo n° 1, nos campos correspondentes ao
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Nível  de  Escolaridade  dos  Níveis  I  e  II,  substitua-se  o  termo  “Intermediário”  por

“Médio”.

EMENDA N° 7

Nas tabelas dos itens II.1.1 e II.1.2 do Anexo II da Lei n° 16.190, de 22 de junho de

2006, alterado na forma do Anexo XIV do Substitutivo n° 1, no campo correspondente

à Escolaridade dos Níveis I e II, substitua-se o termo “Intermediário” por “Médio”.

EMENDA N° 8

No item II.2 do Anexo II da Lei n° 16.190, de 22 de junho de 2006, alterado na forma

do Anexo XIV do Substitutivo n° 1, substituam-se os termos “Carga Horária 40 horas”

por “II.2.2 - Carga Horária 40 Horas”; e, nas tabelas dos itens II.2.1 e II.2.2 do mesmo

Anexo da Lei n° 16.190, no campo correspondente à Escolaridade dos Níveis I e II,

substitua-se o termo “Intermediário” por “Superior”.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2013.

Gustavo Corrêa, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Duilio de Castro - Rogério

Correia - Tiago Ulisses.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 10/4/2013, as seguintes comunicações:

Do Deputado Fabiano Tolentino notificando o falecimento do Sr. Cândido Ribeiro,

ocorrido em 8/4/2013, em Dores do Indaiá. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Hely Tarqüínio notificando o falecimento do Sr.  Alderico Rodrigues

Mendes, ocorrido em 5/4/2013, em Patos de Minas. (- Ciente. Oficie-se.)

ERRATAS

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.176/2011

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

Na publicação da matéria em epígrafe, verificada na edição de 15/2/2012, na pág.

17, na Conclusão, onde se lê:

“Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.176/2011, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado, e pela rejeição da Emenda

nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça”, leia-se:
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“Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.176/2011, no 1º

turno,  na  forma do Substitutivo nº  1,  a seguir  apresentado.  Com a aprovação do

Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça”.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.176/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Na publicação da matéria em epígrafe, verificada na edição de 17/3/2012, na pág.

49, na Conclusão, onde se lê:

“Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.176/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte”, leia-se:

“Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.176/2011 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Defesa do

Consumidor e do Contribuinte. Com a aprovação do Substitutivo nº 1, fica prejudicada

a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça”.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 13 DE ABRIL DE 2013

ATAS

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

LEGISLATURA EM 11/4/2013

Presidência do Deputado Sávio Souza Cruz

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Almir Paraca - Anselmo José Domingos - Arlen Santiago - Braulio Braz - Cabo Júlio

-  Carlos  Henrique  -  Carlos  Pimenta  -  Duarte  Bechir  -  Fabiano  Tolentino  -  Fábio

Cherem - Fred Costa - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Ivair Nogueira - João Leite

-  Lafayette  de  Andrada -  Leonardo Moreira  -  Marques  Abreu  -  Rogério  Correia  -

Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago

Ulisses - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Sávio  Souza  Cruz)  -  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 15, às 16 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 3ª

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

Às  9h7min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues,  Lafayette  de  Andrada  e  Leonardo  Moreira,  membros  da

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

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

Deputado Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

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

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

a discutir e votar proposições da Comissão, e comunica o recebimento da seguinte
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correspondência: ofícios dos Srs. Desembargador Jarbas de Carvalho Ladeira Filho,

Coordenador do Programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,

agradecendo  a  presença  do  Presidente  da  Comissão  na  sede  do  Programa,

encaminhando cópia do expediente enviado à Secretaria de Estado de Defesa Social

para colaboração na identificação de presidiários e renovando o convite aos membros

da  Comissão  para  que  visitem  as  Apacs;  e  Vereadores  Junior  Leonir  Guimarães

Freitas  e José Geraldo  Soares de Aguiar,  ambos da Câmara Municipal  de Jaíba,

encaminhando abaixo-assinado dos moradores do Projeto Jaíba, os quais solicitam

providências  para  o  aumento  do  efetivo  policial  na  região,  devido  ao  elevado

crescimento do índice de criminalidade. 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

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,

salvo as Propostas de Emenda nºs 1 e 2, apresentadas pelo Deputado Lafayette de

Andrada. Submetidas a votação, são aprovadas as Propostas de Emenda nºs 1 e 2. É

registrado voto contrário do Deputado Sargento Rodrigues. É designado o Deputado

Lafayette de Andrada como novo relator para dar forma ao decidido pela comissão.

Fica aprovado o parecer pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão

de Constituição e Justiça,  com as Emendas nºs  1 e 2.  Na fase de discussão do

parecer do relator, Deputado Leonardo Moreira, que conclui pela rejeição do Projeto

de Lei nº 752/2011, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado

Lafayette  de  Andrada.  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 Celinho

do  Sinttrocel  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  da  Comissão  de

Segurança Pública para discutir a implementação da unidade do Corpo de Bombeiros

no  município  de  Timóteo;  Sargento  Rodrigues  (9)  em que solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 23º Cia. PM Independente,

que participaram da operação que culminou na prisão de um homem que cometia

exercício ilegal da profissão de médico, além de falsidade ideológica, no Município de
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Carbonita; seja formulada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no

2º  Cia  Rotam  e  na  Cia.  Independente  de  Polícia  de  Cães  que  participaram  da

operação que culminou na prisão de dois homens e na apreensão de 616 pinos de

cocaína, meio quilo de "crack", 43 buchas de maconha, duas balanças de precisão e

material para embalar drogas, além de armas e dinheiro, no bairro Fazendinha, região

leste de Belo Horizonte; seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil do Estado de

Minas Gerais pedido de providências para que se empenhe na investigação e na

conclusão do inquérito policial originado dos fatos descritos no Boletim de Ocorrência

nº M0712-2013-0000095, que narra a prisão de José Maurício de Figueiredo pela

possível  prática dos crimes de exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica;

seja realizada audiência publica da Comissão de Segurança Pública para discutir a

segurança nos prédios dos Fóruns das várias comarcas do Estado, ressaltando-se a

segurança  dos  magistrados,  Promotores,  Defensores  Públicos,  serventuários,

advogados e jurisdicionados; seja encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do

Estado de Minas Gerais pedido de providências para acompanhar a investigação e a

conclusão do inquérito policial originado dos fatos descritos no Boletim de Ocorrência

nº M0712-2013-0000095, que narra a prisão de José Maurício de Figueiredo pela

possível  prática dos crimes de exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica,

ocorridos  no  Município  de  Carbonita,  tendo em vista  a  gravidade dos  fatos;  seja

encaminhado ao Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais pedido

de  providências  para  apurar  possíveis  condutas  de  improbidade  administrativa

praticadas pelo prefeito de Carbonita, Marcos José Geraldo Lemos; seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 22º BPM e no Batalhão de

Eventos - BPE - que participaram da operação que culminou na identificação e prisão

do suspeito de ter promovido o tiroteio que resultou na morte de um homem e deixou

15 pessoas feridas durante um baile funk, no Aglomerado da Serra; seja formulada

manifestação de aplauso à Sargento PM Júnia Dias Murta, atualmente aposentada,

pela  participação  em  operação  que  consagrou  na  primeira  prisão  em  flagrante

realizada  por  policial  feminina  em  Minas  Gerais,  há  30  anos;  seja  formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis lotados na 6ª Delegacia da Polícia Civil

que  participaram  da  operação que  culminou na  identificação  de  uma refinaria  de
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drogas, que abastecia diversas regiões da cidade de Juiz de Fora. São recebidos

pela Presidência os requerimentos dos Deputados Cabo Júlio, em que solicita seja

realizada  audiência  pública  da  Comissão  de  Segurança  Pública  para  discutir  a

ocorrência  policial  em que  esteve envolvido  o  Cb.  PM Divino  do  Nascimento,  do

Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, em 17/3/2013, na estação José Cândido da

Silveira; e Bosco, em que solicita seja realizada audiência pública da Comissão de

Segurança Pública em Araxá, para discutir o aumento dos índices de violência no

Município,  em  razão  da  atual  sensação  de  insegurança  da  população,  devido  à

ocorrência de diversos crimes contra a vida e a liberdade, incluindo a recente morte

de  um  comerciante  e  de  uma  criança.  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, 9 de abril de 2013.

João Leite, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Sargento Rodrigues - Cabo Júlio -

Leonardo Moreira.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DA

COPA DO MUNDO, EM 2/4/2013

Às 10h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,

Mário Henrique Caixa, Fábio Cherem, Tadeu Martins Leite e João Leite, 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 Tadeu Martins Leite, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

Presidência informa que a reunião se destina a discutir  e  a 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  requerimentos  dos  Deputados  Tenente  Lúcio,  Tadeu

Martins Leite, Fábio Cherem e João Leite em que solicitam sejam realizadas visitas

desta Comissão às infraestruturas esportivas, receptivas e de transporte, bem como

às autoridades locais das cidades candidatas a subsedes da Copa do Mundo FIFA
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2014, com vistas a conhecer e promover as atividades de preparação para o referido

evento; e do Deputado Fábio Cherem em que solicita seja encaminhado à Infraero

pedido  de  informações  sobre  as  obras  de  reforma e  ampliação  do  Aeroporto  de

Confins e o cronograma das referidas obras, a fim de instruir  esta Comissão com

informações  mais  atualizadas.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os

trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2013.

Tenente  Lúcio,  Presidente  -  Mário  Henrique  Caixa  -  Gustavo  Perrella  -  Tadeu

Martins Leite.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 3/4/2013

Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados Duarte Bechir, Bosco, Elismar Prado e Rogério Correia, 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 apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar

proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Deputado

Marques Abreu, Presidente da Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, convidando

os membros da Comissão para audiência pública em 30/4/2013, às 14h30min, nesta

Casa,  com  a  finalidade  de  debater  o  art.  4º  da  Resolução  nº  2.253/2013,  da

Secretaria  de  Educação.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs

2.768/2011 (Deputada Maria Tereza Lara) e 3.690/2013 (Deputado Deiró Marra), em

turno único; e 3.871/2013, no 1º turno (Deputado Bosco). 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 2.277/2011, no 1º

turno, é convertido em diligência à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento
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Sustentável, atendendo-se a requerimento do relator, Deputado Bosco, aprovado pela

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. Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os

Projetos de Lei nºs 2.793 e 3.312/2012, 3.686, 3.689 e 3.691/2013, que receberam

parecer por  sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

4.429/2013.  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, requerimento da Deputada Maria Tereza Lara em que solicita

seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Educação  pedido  de  providências  para  a

instalação de telefonia fixa e móvel, bem como de internet, na Escola Estadual Santa

Tereza, no Distrito de Caio Martins, em Esmeraldas. Submetidos a votação, cada um

por sua vez, são aprovados requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara (2) em

que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  conjunta  com  a  Comissão  de

Participação  Popular  para  debater  a  situação  do ensino  de  jovens  e  adultos  em

Betim; e seja realizada audiência pública em Divinópolis para debater o combate ao

“bullying” nas escolas desse Município e região; dos Deputados Bosco (9) em que

solicita  seja  realizada  audiência  pública  em  Varginha,  Araxá,  Belo  Horizonte,

Contagem, Curvelo, Divinópolis, Leopoldina, Nepomuceno e Timóteo para debater e

apoiar o projeto de transformação do Centro Federal de Educação Tecnológica de

Minas Gerais em universidade tecnológica; Dalmo Ribeiro Silva (2) em que solicita

seja  realizada  audiência  pública  em  Campanha  para  debater  eventuais

irregularidades  na  administração  da  Faculdade  Paiva  de  Vilhena  e  a  importância

dessa instituição para esse Município e região;  e seja realizada audiência pública

para debater o Projeto de Lei nº 3.871/2013, que dispõe sobre o ingresso no primeiro

ano letivo do ensino fundamental na rede pública estadual de ensino; Rogério Correia

(3) em que solicita seja realizada audiência pública para debater o Projeto de Lei nº

3.871/2013; seja realizada audiência pública para debater a regulamentação de um

terço da hora-atividade na rede estadual de ensino; e seja realizada audiência pública

para  debater  a  gestão  democrática do  ensino  público e  suas implicações para  a

melhoria  da  qualidade da educação;  e  Fred Costa  em que solicita  seja realizada
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audiência  pública  para  debater  os  trotes  praticados  por  alunos  veteranos  em

universidades no Estado; da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados André

Quintão e Duarte Bechir em que solicitam seja realizada audiência pública conjunta

com a Comissão de Participação Popular  para debater  o transporte intermunicipal

para universitários; da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Duarte Bechir,

Elismar  Prado  e  Bosco  em  que  solicitam  seja  realizada  audiência  pública  para

debater  a violência nas escolas.  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, 10 de abril de 2013.

Duarte Bechir, Presidente - Maria Tereza Lara - Luiz Henrique.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/4/2013

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi e

Pompilio Canavez, membros da supracitada Comissão. Estão presentes também a

Deputada Liza Prado e os Deputados Dinis Pinheiro, Adelmo Carneiro Leão, Antônio

Carlos Arantes, Tiago Ulisses e Luiz Humberto Carneiro. Havendo número regimental,

o Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, declara aberta a reunião e, nos termos do art.

120, Inciso III, do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

considera-a  aprovada  e  solicita  à  Sra.  Deputada  e  aos  Srs.  Deputados  que  a

subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a sistematizar as ações

realizadas e intercambiar  informações com o objetivo de replicar as práticas mais

efetivas para a coleta de assinaturas para apresentação ao Congresso Nacional de

projeto  de  lei  de  iniciativa  popular  propondo  o  investimento  de  10%  da  receita

corrente  bruta  da  União  na saúde pública.  A Presidência  interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  as  Sras.  Keliane  Cunha  Teixeira,  Secretária

Executiva do Cosems, representando o Sr. Mauro Guimarães Junqueira, Presidente

do Colegiado de Secretários Municipais de Saúde;  Méltsia Mendonça, Diretora da

Revista Cristã,  representando o Sr.  Geraldo Mendonça,  Diretor  da  Revista  Cristã;

Ângela de Assis Maia Moura, Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Belo

Horizonte; Juliana Colen, Consultora de Saúde da Associação Mineira de Município -
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AMM - , representando o Sr. Ângelo José Roncalli de Freitas e Gustavo Persichini,

respectivamente  Presidente  e  Superintendente-Geral  da  AMM;  Gilberto  José

Rezende, Subsecretário de Gestão Regional, representando o Sr. Antônio Jorge de

Souza Marques, Secretário de Estado de Saúde; Eduardo Cirino Generoso, Assessor

de Gabinete da Defensoria Pública-Geral  do Estado, representando a Sra. Andréa

Abritta  Garzon Tonet,  Defensora  Pública-Geral  do  Estado;  Lincoln Lopes Ferreira,

Presidente da Associação Médica de Minas Gerais; Saulo Converso Lara, Presidente

da Federassantas; Marcelo Gouvêa Teixeira, Secretário Municipal de Saúde de Belo

Horizonte; André Luiz de Oliveira, representante da CNBB no Conselho Nacional de

Saúde; Sérgio Araújo, Assessor da Presidência, representando o Sr. Olavo Machado

Júnior,  Presidente  da  Fiemg;  Francisco  de  Assis  Figueiredo,  Vice-Presidente  da

Federassantas;  Wanderson  Moreira,  Pastor,  representando  o  Sr.  Jorge  Linhares,

Pastor e Presidente do Conselho de Pastores e Ministros do Estado de Minas Gerais;

Rodrigo Maia de Castro, Superintendente de Saúde do Sesc Minas, representando o

Sr.  Lázaro  Luiz  Gonzaga,  Presidente  da  Fecomércio;  Belchior  Gonçalves  Silva,

Gerente de Relacionamento,  representando o Sr.  José César  da Costa de Minas,

Presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas Gerais;  José Afonso

Soares, Diretor-Tesoureiro do do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais -

CRM-MG, representando o Sr. João Batista Gomes Soares, Presidente do CRM-MG;

Wander Luís Silva, Presidente da Federaminas; Aloísio Andrade, Diretor da ACMinas

e Presidente do Conselho Anti-Drogas, representando o Sr. Roberto Luciano Fortes

Fagundes, Presidente da ACMinas; Saulo Levindo Coelho, Provedor do Grupo Santa

Casa - Belo Horizonte; Raul Gonçalves de Melo, Grande Secretário da Articulação

Maçônica e Ouvidoria da GOB-MG, representando o Grão-Mestre do Grande Oriente

do Brasil-Minas Gerais;  Wanderley de  Miranda,  Presidente  da Câmara Legislativa

Maçônica, representando o Sr. Leonel Ricardo de Andrade, Grão-Mestre da Grande

Loja  Maçônica  de  Minas  Gerais;  Pablito,  Vereador  da  Câmara Municipal  de  Belo

Horizonte, que são convidados a tomar  assento à mesa.  O Presidente,  Deputado

Dinis  Pinheiro,  faz  suas  considerações  iniciais  e  a  seguir  concede  a  palavra  ao

Deputado Carlos Mosconi  e demais parlamentares presentes. Logo após, passa a

palavra aos convidados, para que façam suas exposições. O Presidente registra a
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presença da Sra. Sílvia Renata Teixeira, Prefeita de Paraisópolis, e dos Srs. Juarez

José de Carvalho, Vice-Prefeito de Paraisópolis; Ademar Guimarães, Presidente da

Câmara  Municipal  de  Paraisópolis;  João  Paulo  Reis.  Vice-Prefeito  de  Lambari;

Jadson  Heleno,  Vereador  da  Câmara  Municipal  de  Ipatinga.  Abertos  os  debates,

segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A seguir,  a

Presidência recebe oficialmente 600 assinaturas das mãos da Sra. Kelliane Cunha

Teixeira, Secretaria Executiva do Cosems; 6.000 assinaturas das mãos do Vereador

Jadson  Heleno  de  Ipatinga;  1.929  assinaturas  das  mãos  do  Sr.  Eduardo  Cirino

Generoso , Assessor de gabinete da Defensoria Pública-Geral do Estado de Minas

Gerais;  500  assinaturas  das  mãos  do  Sr.  Belchior  Gonçalves  Silva,  Gerente  de

Relacionamento  da  FCDL-MG .  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

agradece a presença dos parlamentares, dos convidados , convoca os membros da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Carlos Pimenta, Presidente - Sargento Rodrigues.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 9/4/2013

Às 14h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, João

Vítor  Xavier,  Lafayette de Andrada,  Romel  Anízio e Ulysses Gomes,  membros da

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

Maia, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual

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

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

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

correspondência,  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  6/4/2013:  ofícios  da  Sra.

Marta Sibéria Salomão Martins,  Gerente  de Gestão Administrativa  de Contratos  e

Convênios  da  Infraero,  e  dos  Srs.  José  Eden  de  Medeiros,  Coordenador  da

Coordenadoria  de  Controle  de  Convênios  e  Empréstimos  da  Embrapa;  Rômulo

Martins de Freitas, Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal; Roberto
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Marinho Alves da Silva, Secretário Adjunto de Economia Solidária do Ministério do

Trabalho  e  Emprego;  Marx  Fernandes  dos  Santos,  Gerente  Regional  da  Caixa

Econômica  Federal;  Gabriel  Ferreira  Bartholo,  Gerente-Geral  da  Embrapa  Café;

Antonio  José  Gonçalves  Henriques,  Diretor  Executivo  do  Fundo  Nacional  de

Assistência  Social;  e  Rufino  Correia  Santos  Filho,  Diretor  do  Departamento  de

Administração Interna da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da

República;  e  do  FNDE.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes

proposições,  das  quais  designou  como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:

Projetos  de Lei  nºs  1.691/2011 (Lafayette de Andrada);  2.402/2011 (Jayro Lessa);

2.862/2012 (Romel Anízio); e 3.084/2012 (João Vítor Xavier), no 2º turno; e 795/2011

(Romel  Anízio);  1.026/2011  e  3.878/2013  (Lafayette  de  Andrada);

1.920/2011e3.193/2012 (João Vítor Xavier), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª

Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre

proposições  sujeitas  à apreciação do Plenário.  O  Projeto  de  Lei  nº  3.625/2012 é

retirado  da  pauta,  atendendo-se  a  requerimento  do  Deputado  João  Vítor  Xavier,

aprovado  pela  Comissão.  Na  fase  de  discussão,  em  turno  único,  do  parecer  do

relator, Deputado Romel Anízio, que conclui pela ratificação, por meio de projeto de

resolução,  do  regime  especial  de  tributação  encaminhado  pela  Mensagem  nº

355/2013, o Presidente defere o pedido de vista do Deputado Ulysses Gomes. Após

discussão  e  votação,  são  aprovados,  cada  um  por  sua  vez,  em  turno  único,  os

pareceres pela ratificação dos regimes especiais de tributação encaminhados pelas

Mensagens  nºs  353/2013  (relator:  Deputado  Lafayette  de  Andrada)  e  354/2013

(relator: Deputado Lafayette, em virtude de redistribuição), os quais concluem pela

apresentação de projeto de resolução; e são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 34/2013

na  forma do Substitutivo  nº  3,  e  pela  rejeição  da Emenda  nº  1  apresentada em

Plenário (relator: Deputado Lafayette de Andrada); e pela rejeição do Projeto de Lei nº

3.270/2012 (relator: Deputado: Deputado Romel Anízio). O parecer sobre o Projeto de

Lei nº 3.878/2013, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de

prazo regimental pelo relator, Deputado Lafayette de Andrada. Passa-se à 2ª Fase da

2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições
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que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,

em  turno  único,  cada  um  por  sua  vez,  os  Projetos  de  Resolução  nºs  3.856  a

3.865/2013, que receberam parecer por sua aprovação. Passa-se à 3ª Fase da 2ª

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

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

requerimentos  dos  Deputados  João  Vítor  Xavier  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para discutir a parceria público-privada celebrada entre o governo

de Minas Gerais e a empresa Minas Arena Gestão de Instalações Esportivas S.A.,

para reforma e manutenção do Estádio Governador Magalhães Pinto - Mineirão; e em

que  solicita  seja  encaminhado  à  Secretária  de  Estado  de  Educação  pedido  de

informações  sobre  o  convênio  firmado entre  as  escolas  estaduais  e  a  Fundação

Unibanco,  com  cópias  do  referido  convênio  e  de  todas  as  comunicações

encaminhadas pela Fundação à Secretaria; João Vítor Xavier e Mário Henrique Caixa

em que solicitam seja encaminhado ao Secretário Extraordinário da Copa do Mundo

pedido de cópia de todos os contratos e aditivos celebrados com a empresa Minas

Arena Gestão de Instalações Esportivas S.A.; e Ulysses Gomes em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Estado da Fazenda pedido de informações sobre o

custo  total  e  unitário  gasto  pelo  Estado  para  a  emissão  da  renovação  anual  de

licenciamento de veículos, no exercício de 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, 10 de abril de 2013.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada - Ulysses Gomes - João Leite.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/4/2013

Às  14h10min,  comparece  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Durval  Ângelo,

membro  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião anterior, considera-a aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a

reunião se destina a discutir o assassinato do Sr. Rodrigo Neto de Faria, jornalista da
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Rádio Vanguarda de Ipatinga. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da

reunião  para ouvir  a  Sra.  Eneida  Ferreira  da  Costa,  Presidente  do  Sindicato dos

Jornalistas Profissionais de Minas Gerais;  e os Srs. Alexsander  Esteves Palmeira,

Delegado Adjunto do 12º Departamento de Polícia Civil de Minas Gerais; William dos

Santos, Presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG; Wagner Pinto de

Souza, Delegado de Polícia, representando o Sr. Cylton Brandão da Matta, Chefe da

Polícia Civil  de Minas Gerais,  que são convidados a tomarem assento à mesa. O

Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece

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

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta  nas  notas  taquigráficas.  A Presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da

reunião.  Registra-se  a  presença  dos  Deputados  Rômulo  Viegas  e  Duarte  Bechir.

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

votação de proposições da Comissão. A requerimento do Deputado Duarte Bechir, é

adiada a votação dos requerimentos do Deputado Fred Costa em que solicita seja

realizada  visita  desta  Comissão  e  das  Comissões  de  Saúde  e  de  Defesa  do

Consumidor e do Contribuinte à Unimed para debater a questão do atendimento de

urgência  e  emergência  infantil  nos  serviços  de  pronto-atendimento  dos  hospitais

conveniados a essa empresa; e do Deputado Pompilio Canavez em que solicita seja

encaminhado ao Secretário de Estado de Transportes e Obras Públicas e ao Diretor-

Geral do DER-MG pedido de providências para a realização urgente de obras de

duplicação da ponte sobre o Rio das Velhas, na rodovia MG-10, divisa dos Municípios

de Lagoa Santa e Jaboticatubas. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são

aprovados requerimentos dos Deputados Pompilio Canavez (2) em que solicita seja

encaminhado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

- pedido de providências para a destinação de recursos do projeto Parques da Copa

ao Parque Nacional  da  Serra do Cipó;  sejam encaminhadas ao Presidente desta

Assembleia  Legislativa,  aos  Presidentes  das  Comissões  das  Águas  e  de  Meio

Ambiente desta Assembleia, ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de

Meio Ambiente cópia da moção de repúdio e do abaixo-assinado de moradores da

região da Bacia do Rio Cipó contra a ameaça de desqualificação dessa região como
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área de preservação permanente, no âmbito do Projeto de Lei nº 142/2011; Durval

Ângelo  (12)  em  que  solicita  sejam  encaminhadas  aos  Deputados  Federais  e

Senadores  da  República  por  Minas  Gerais  as  notas  taquigráficas  da  2ª  Reunião

Especial desta Comissão, com pedido de providências para que os parlamentares se

manifestem contrariamente à aprovação da proposta mencionada na reunião; sejam

encaminhadas  à  Presidente  da  República  e  ao  Ministro  da  Justiça  as  notas

taquigráficas da 2ª Reunião Especial desta Comissão, com pedido de providências

para  que  manifestem  posicionamento  com  relação  à  mencionada  proposta;  seja

encaminhada  aos  Presidentes  da  Câmara  dos  Deputados  e  do  Senado  Federal

manifestação de repúdio à Proposta de Emenda à Constituição Federal nº 37/2011,

com  vistas  à  defesa  dos  preceitos  contidos  na  Constituição  da  República,  em

particular  no  que  diz  respeito  aos  direitos  e  garantias  fundamentais  e  à  missão

institucional estabelecida para o Ministério Público; sejam encaminhados à Secretária

de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República,  à  Secretária  de  Políticas  de

Promoção  da  Igualdade  Racial  e  ao  Ministro  da  Educação,  para  tomada  de

providências, documentos e notas taquigráficas da 7ª Reunião Extraordinária desta

Comissão; sejam encaminhados ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República

em Minas Gerais e à Procuradora Regional dos Direitos do Cidadão em Minas Gerais

documentos e notas taquigráficas da 7ª Reunião Extraordinária desta Comissão, com

pedido de providências para apurar as denúncias mencionadas nas notas e verificar

eventual  responsabilidade  da  Universidade  nos  fatos;  sejam  encaminhados  ao

Superintendente Regional da Polícia Federal em Minas Gerais documentos e notas

taquigráficas  da  7ª  Reunião  Extraordinária  desta  Comissão,  com  pedido  de

providências para apurar as denúncias contidas nessas notas; sejam encaminhados

ao Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais documentos e notas taquigráficas da 7ª

Reunião Extraordinária desta Comissão, com pedido de providências com vistas à

instauração de inquérito policial para apuração das denúncias, especialmente diante

de possível prática, indução ou incitação à discriminação ou ao preconceito de raça,

cor, etnia ou religião; sejam encaminhados ao Procurador-Geral de Justiça do Estado

e à Coordenadora do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de

Defesa dos Direitos Humanos e de Apoio Comunitário do Ministério Público de Minas
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Gerais,  documentos  e  notas  taquigráficas  da  7ª  Reunião  Extraordinária  desta

Comissão, com pedido de providências para apurar as denúncias mencionadas nas

notas e verificar eventual responsabilidade dos envolvidos; sejam encaminhadas às

autoridades e representantes de órgãos e entidades presentes nesta reunião as notas

taquigráficas da 7ª Reunião Extraordinária desta Comissão; sejam encaminhadas ao

Reitor,  ao  Presidente  da  Comissão  de  Ética  e  ao  Presidente  da  Comissão  de

Sindicância  da  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  -  UFMG  -  as  notas

taquigráficas da 7ª Reunião Extraordinária desta Comissão de Direitos Humanos, com

pedido de providências  para apurar  as  denúncias  de suposta  prática,  indução ou

incitação à discriminação ou ao preconceito de raça,  cor,  etnia ou religião,  com a

devida  punição  dos  alunos  envolvidos;  sejam  encaminhadas  ao  Governador  do

Estado e  ao  Secretário  de Estado de Defesa Social  as  notas  taquigráficas da 7ª

Reunião Extraordinária desta Comissão, com pedido de providências para se avaliar

a  possibilidade  da  criação  de  uma  Delegacia  de  Crimes  Raciais  e  Delitos  de

Intolerância  em  Minas  Gerais;  seja  realizada  audiência  pública  conjunta  das

Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública para debater a criação da

Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância no âmbito da Polícia Civil de

Minas Gerais; dos Deputados Durval Ângelo e Rogério Correia (2) em que solicitam

seja encaminhado ao Reitor da Escola Superior Dom Helder Câmara o trecho das

notas taquigráficas da 7ª Reunião Extraordinária desta Comissão que contém a fala

de Maria Alice dos Santos Silva, em que relata agressões sofridas por seu filho João

Paulo dos Santos Filho, praticadas por três alunos policiais, ocorridas no banheiro da

escola  mencionada,  com  pedido  de  providências  para  a  apuração  dos  fatos  e  o

posterior  encaminhamento  a  esta  Comissão  das  conclusões  obtidas;  sejam

encaminhados ao Ouvidor  de Polícia,  ao Corregedor-Geral  da  Polícia Militar  e ao

Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Direitos Humanos -

CAO-DH - do Ministério  Público de Minas Gerais  documentos e trecho das notas

taquigráficas da  7ª  Reunião  Extraordinária  desta  Comissão que contém a  fala de

Maria  Alice  dos  Santos  Silva,  com  pedido  de  providências  para  apuração  das

denúncias contidas nas notas; do Deputado Adelmo Carneiro Leão em que solicita

seja realizada audiência pública da Comissão de Direitos Humanos para discutir a
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situação do Sr. Wagno Lúcio da Silva, condenado injustamente a 23 anos de prisão;

do Deputado Paulo Lamac em que solicita  seja realizada audiência  pública  desta

Comissão para debater a situação da comunidade cigana no Estado de Minas Gerais;

e da Deputada Liza Prado em que solicita seja encaminhado à Ouvidoria da Unimed

em Minas Gerais pedido de providências com vistas à falta de atendimento à criança

Bruna Couri Drummond Delgado Meireles e à falta de resposta à carta entregue a

essa  instituição  em  março  de  2013,  na  qual  sua  mãe  relata  o  acontecimento  e

apresenta reclamações. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/4/2013

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Leonardo  Moreira,  Rogério  Correia,  Sargento  Rodrigues  e  Lafayette  de  Andrada

(substituindo  o  Deputado  Gustavo  Corrêa,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR),

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Ivair  Noguira,  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”,  na

data mencionada entre parênteses: ofícios da Sra. Sandra Margareth Silvestrini de

Souza, Presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado de Minas Gerais

(6/4/2013);  e  dos  Srs.  Flávio  Umberto  Moura  Schmidt,  Juiz  da  Comarca  de

Muzambinho (6/4/2013); e Geovanne Honório, Presidente da Câmara Municipal de

Governador Valadares (6/4/2013). A Presidência suspende os trabalhos da Comissão

para acordo entre as Lideranças. 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. O Projeto de Lei nº 3.393/2012, em 1º
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turno, é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado Antônio Carlos

Arantes  aprovado  pela  Comissão.  Na  sequência,  o  Presidente  determina  a

distribuição  de  avulsos,  solicitada  pelo  relator,  Deputado  Leonardo  Moreira,  do

parecer  sobre  o  Projeto  de  Lei  nº  3.843/2013,  no  1º  Turno,  que  conclui  pela

aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça, com as Emendas nºs 1 a 8. 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.  Nesse  momento,  o  Presidente  transfere  a  direção  dos

trabalhos para o Deputado Rogério Correia para que se possa apreciar matéria de

sua autoria.  Submetido  a  votação,  é  aprovado o Requerimento  nº  4.441/2013.  O

Deputado Ivair Nogueira retoma a direção dos trabalhos. 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 Rogério

Correia em que solicita seja realizada reunião de audiência pública para debater os

dados da Cemig sobre investimentos realizados nos últimos anos, os quais servirão

de base para  o  cálculo  do  percentual  de  reajuste  das  tarifas.  Registra-se  o voto

contrário do Deputado Leonardo Moreira. Submetidos a votação, cada um por sua

vez, são aprovados os requerimentos dos Deputados Sargento Rodrigues em que

solicita seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de informações sobre a

desproporcionalidade entre  os  vencimentos básicos  dos servidores da  carreira de

Gestor Governamental de mesmo grau ou nível que têm carga horária de 30 horas

semanais  e  os  dos  servidores  que  têm  carga  horária  de  40  horas  semanais;  e

Sargento Rodrigues e Rogério Correia em que solicitam seja realizada reunião de

audiência pública para debater o Projeto de Lei nº 3.843/2013. Cumprida a finalidade

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

membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião  extraordinária,  quinta-feira,  dia

11/4/2013, às 9h30min, com a finalidade de debater, em audiência pública, o Projeto

de Lei  nº  3.843/2013 e de apreciar  o parecer,  em 1º  turno,  do  Projeto de Lei  nº

3.843/2013, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2013.

Gustavo  Corrêa,  Presidente  -  Leonardo  Moreira  -  Rogério  Correia  -  Sargento
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Rodrigues - Ivair Nogueira.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 10/4/2013

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Jayro Lessa,

Lafayette de Andrada, Ulysses Gomes, João Leite (substituindo o Deputado Zé Maia,

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

número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião e

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

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

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

Comissão.  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

ratificação  do  regime  especial  de  tributação  encaminhado  pela  Mensagem  nº

355/2013,  o  qual  conclui  pela  apresentação  de  projeto  de  resolução  (relator:

Deputado Romel Anízio); e são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela

aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 3.193/202 com a Emenda nº 1, da

Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  João  leite,  em  virtude  de

redistribuição); e 3.625/2012 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Esporte,

lazer  e  Juventude  (relator:  Deputado  Ulysses  Gomes).  Na  fase  de  discussão  do

parecer do relator, Deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação do

Projeto de Lei nº 3.878/2013, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do

Deputado Ulysses Gomes. Suspende-se a reunião. Às 15h50min são reabertos os

trabalhos  com  a  presença  dos  Deputados  Lafayete  de  Andrada,  João  Leite

(substituindo o Deputado Zé Maia,  por  indicação da Liderança do BTR), Anselmo

José Domingos (substituindo o Deputado Romel Anízio, por indicação da Liderança

do BAM) e Rômulo Viegas (substituindo o Deputado João Vítor Xavier, por indicação

da Liderança do BTR). O Projeto de Lei Complementar nº 33/2012 e o Projeto de Lei

nº 3.252/2012 são retirados da pauta por determinação do Presidente por não cumprir

pressupostos  regimentais.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),
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compreendendo  a  discussão  e  a  votação  de  proposições  que  dispensam  a

apreciação do Plenário.  O  Presidente  informa que os  Projetos  de  Resolução  nºs

3.856 a 3.865/2013 foram apreciados em reunião anterior. Após discussão e votação,

são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 3.887 a

3.892/2013, 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. O Presidente recebe o requerimento do Deputado do Deputado Ulysses

Gomes  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao  Secretário  de  Estado  de  Fazenda

pedido de providências para que envie a esta Casa a relação referente ao último

trimestre  de  2012  e  ao  primeiro  trimestre  de  2013  das  medidas  adotadas  e  dos

contribuintes beneficiados com regime especial de tributação, conforme dispõe o § 6º

do art. 225 da Lei nº 6.763, de 1975. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência

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

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

Sala das Comissões, 11 de abril de 2013.

Jayro Lessa,  Presidente -  Lafayette de Andrada - Cabo Júlio - Rômulo Viegas -

Leonardo Moreira.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 10/4/2013

Às 16h12min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e os Deputados Duarte Bechir, Luiz Henrique (substituindo o Deputado Deiró Marra,

por indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado) e Ulysses Gomes

(substituindo o Deputado Elismar Prado, por indicação da Liderança do PT), 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 Luiz Henrique, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

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

a discutir  e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de

correspondências  recebidas  via  "e-mail",  através  do  “Fale  com  a  Assembleia”,  e
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encaminha à Consultoria  para análise  e providências: da  Sra.  Kelly (2)  e do Srs.

Judismeiry,  que tecem considerações sobre  a Lei  nº  20.592,  de  2012,  que altera

carga horária e organização no quadro de pessoal das escolas estaduais; Diógenes,

que manifesta descontentamento sobre a qualidade das aulas de Educação Física

nas  escolas  estaduais;  e  Marcos,  que  reclama  da  estrutura  física  das  escolas

estaduais no Sul do Estado. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº

3.694/2013, no 1º turno, e avoca a si a relatoria da matéria. 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 4.465, 4.509 a 4.515/2013. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições

da Comissão. Nesse momento, são recebidos os requerimentos da Deputada Maria

Tereza Lara em que solicita seja realizada reunião com convidados para ouvir o Prof.

Caio Mário Bueno Silva, Reitor do Instituto Federal de Minas Gerias, sobre o Pronatec

e o seu desenvolvimento no Estado; dos Deputados Elismar Prado em que solicita

seja realizada audiência  pública  conjunta  com a Comissão de Segurança Pública

para  debater  os  desdobramentos  das  30  propostas  prioritárias  aprovadas  no

documento final do "Fórum Técnico Segurança nas Escolas -  Por uma Cultura de

Paz", de 2011; Neilando Pimenta e Bosco, em que solicitam seja encaminhado ao

Governador  do Estado pedido de providências para incluir  o  cargo de "Secretário

Municipal de Educação Adjunto" no texto do inciso I do art. 3º da Resolução Conjunta

nº  1,  de  3/2/2012,  das  Secretarias  de  Estado  de  Governo,  de  Casa  Civil  e  de

Relações Institucionais, de Planejamento e Gestão e de Educação, que delimita as

hipóteses em que poderão ocorrer a adjunção e a disposição de servidores do quadro

de pessoal da Secretaria de Estado de Educação para ocuparem cargos de gestão

da educação junto às prefeituras  municipais.  A seguir,  são submetidos a votação,

cada um por  sua vez,  os  requerimentos da  Deputada Maria  Tereza Lara em que

solicita  seja  encaminhado  à  Secretária  de  Estado  de  Educação  pedido  de

providências solicitando a instalação de telefonia fixa e móvel, bem como de internet,

nas dependências da Escola Estadual Santa Tereza, localizada no Distrito de Caio

Martins,  no  Município  de  Esmeraldas,  atendendo  a  solicitação  da  comunidade
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escolar;  dos Deputados Duarte Bechir  em que solicita  seja realizada reunião com

convidados  para  debater  as  ações  e  os  desafios  do  "Programa  de  Intervenção

Pedagógica/Alfabetização no Tempo Certo Municipal", executado pela Secretaria de

Estado  de  Educação  em  parceria  com  os  Municípios  mineiros;  Ulysses  Gomes,

Rogério  Correia  e  Tadeu Martins  Leite  em que solicitam seja  realizada audiência

pública conjunta com a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude para debater o art.

4º da Resolução nº 2.253, de 2013, da Secretaria de Estado de Educação, o qual

determina que os componentes curriculares de Educação Física nos anos iniciais do

ensino fundamental sejam ministrados pelo próprio regente da turma, exceto quando

na escola já houver professor efetivo ou efetivado pela Lei Complementar nº 100, de

2007.  Cumprida a  finalidade da reunião,  a  Presidência  agradece a  presença  dos

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2013.

Duarte Bechir, Presidente - Fred Costa - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.999/2012

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 Mãe do Perpétuo Socorro, 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 2.999/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Mãe do Perpétuo Socorro, com sede no Município de Divinópolis, associação civil,

sem fins lucrativos, que desenvolve importante trabalho social com crianças carentes.
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Com  efeito,  a  instituição  recebe  e  acolhe  crianças  até  oito  anos  de  idade,

oferecendo-lhes suporte material, afetivo e intelectual.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Associação Mãe do

Perpétuo Socorro no Município de Divinópolis, consideramos meritória a iniciativa de

lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.999/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2013.

Neilando Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.806/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria  do  Deputado Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Assentados  Familiar  do

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

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 3.806/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos  Assentados  Familiar  do  Assentamento  1º  do  Sul  -  Asfapsul  -,  com  sede  no

Município de Campo do Meio, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

que desenvolve importante trabalho social na zona rural de Campo do Meio.

Com efeito, a instituição promove ações de geração de renda; realiza atividades de

cunho socializante e de qualificação profissional, além de atividades esportivas, de

lazer e de cultura; reivindica, perante a Prefeitura, políticas públicas de educação,

saúde, infraestrutura e saneamento básico; protege a família, a infância e os idosos;

fomenta a conscientização da comunidade no que toca à preservação do patrimônio

histórico,  artístico  e  cultural;  atua  na  regularização  fundiária  e  na  melhoria  das
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condições de habitabilidade dos moradores da região; implementa ações visando à

permanência do homem no campo e à valorização da agricultura familiar; facilita a

comercialização dos produtos dos agricultores.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela referida Associação,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.806/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2013.

Neilando Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.828/2013

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório

De autoria do Deputado João Vitor  Xavier, o projeto de lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Centro Infantil Nossa Senhora Menina, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  3.828/2013 pretende declarar  de  utilidade pública  o  Centro

Infantil Nossa Senhora Menina, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como

escopo a prestação de assistência social a crianças até seis anos e a adolescentes

de 7 a 14 anos.

Com esse propósito, a entidade zela pela proteção à criança e ao adolescente, por

meio  de  orientação  sociofamiliar,  apoio  educativo  e  práticas  de  atenção  integral,

assistência à saúde, habitação e alimentação; promove atividades lúdicas, esportivas

e recreativas.

Tendo em vista o relevante trabalho social  promovido pelo Centro Infantil  Nossa
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Senhora  Menina  para  o  exercício  da  plena  cidadania  dos  menos  favorecidos,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.828/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2013.

Neilando Pimenta, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 33/2012

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o Projeto de Lei Complementar nº

33/2012 “acrescenta artigo à Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969”.

A  proposição  foi  distribuída  à  Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em atendimento

a  requerimento  aprovado  pelo  Plenário  em  3/4/2013,  foi  a  proposição  distribuída

também a esta Comissão.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, a proposição recebeu, da Comissão de Administração Pública,

parecer pela aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e

Justiça.

Cumpre, agora, a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito, nos termos do

art. 188, combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  epígrafe  tem  por  objetivo  determinar  que  o  Comando  das

Corporações  Militares  de  Segurança  Pública  do  Estado  disciplinem

administrativamente as cargas de trabalho mínima e máxima de seus integrantes.

Há que se considerar que as corporações militares, bombeiros e polícia, possuem

uma singularidade em suas atividades, quando comparadas aos demais servidores

públicos.

Ao  contrário  dos  demais  servidores  públicos,  a  norma  estatutária  prevê  que
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trabalhem em regime de dedicação exclusiva, estando “a qualquer hora do dia ou da

noite,  na sede da Unidade ou onde o serviço o exigir,  (...)  pronto para cumprir  a

missão que lhe for confiada pelos seus superiores hierárquicos ou impostos pelas leis

e regulamentos”.

De fato as atividades dos policiais e bombeiros militares são de caráter essencial e

possuem natureza específica e bem diversa dos demais servidores. A começar que

enfrentam na sua jornada perigos iminentes que acabam por colocar em risco a sua

própria vida para garantir a paz social.

O próprio fato de serem de carreira militar também já demonstra especificidades

naturais do regime da caserna, quais sejam a hierarquia e a disciplina como espinha

dorsal de sua conduta.

Na busca da garantia da paz social é necessário que estejam sempre de prontidão

atentos  ao  chamamento  das  urgências  e  necessidades  do  momento  quando

convocados por seus superiores.

Não  obstante é  de  suma importância  que as  instituições  militares  disciplinem a

jornada  mínima e  máxima dos  seus  membros  nas  condições  de  normalidade  de

trabalho para evitar  desvios inconvenientes ou até mesmo o excesso de carga de

trabalho  a  ponto  de  prejudicarem  até  mesmo a  saúde  do  servidor.  Obviamente,

ressalvadas as necessidades de urgência e emergência inerentes às atividades da

segurança pública.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

33/2012 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2013.

Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Cabo Júlio - Sargento Rodrigues.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 33/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues,  o projeto de lei  complementar  em

epígrafe “acrescenta artigo à Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e
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Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma

do  Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida,  foi  o  projeto  encaminhado  à

Comissão  de  Administração  Pública,  que,  em  análise  de  mérito,  opinou  por  sua

aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

Em  atendimento  a  requerimento  aprovado  pelo  Plenário  em  3/4/2013,  foi  a

proposição distribuída também à Comissão de Segurança Pública.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em 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

definição da carga horária mínima e máxima.

Conforme justifica o autor da proposição, 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.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional  que  impeçam  a  tramitação  do  projeto.  Considerou  que  "o  projeto

encontra  respaldo  nas  Constituições  da  República  e  do  Estado,  uma vez  que  o

legislador  estadual  detém ampla  margem  de  autonomia  para  disciplinar  o  regime

jurídico da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militares". Observou, 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 lei que resultar da proposição em

apreço”.  Por esse motivo, a Comissão apresentou o Substitutivo nº 1, de modo a

tornar  a  proposição um projeto  de  lei  autônoma,  sem prejuízo  para  o  sentido  da

norma proposta.
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Em sua análise, a Comissão de Administração Pública considerou ser necessário o

estabelecimento de “uma disciplina pública e uniforme para a jornada de trabalho dos

militares  do  Estado,  com  a  devida  atenção  para  as  peculiaridades  de  suas

atividades”. Portanto, opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

A Comissão de Segurança Pública afirmou que “é de suma importância que as

instituições militares disciplinem a jornada mínima e máxima dos seus membros nas

condições  de  normalidade  de  trabalho  para  evitar  desvios  inconvenientes  ou  até

mesmo o  excesso  de  carga  de  trabalho  a  ponto  de  prejudicar  (…)  a  saúde  do

servidor.  Obviamente,  ressalvadas  as  necessidades  de  urgência  e  emergência

inerentes às atividades da segurança pública”, e opinou pela aprovação do projeto de

lei  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destacamos que a proposição não

implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,  pois  apenas  prevê  a

regulamentação  da  matéria.  Ressaltamos  que  a  norma  que  dispuser  sobre  a

regulamentação  da  jornada  deve  vir  acompanhada  do  impacto  financeiro  e

orçamentário, caso seja necessário ampliar o efetivo das instituições militares.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

33/2012 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2013.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator -  Cabo Júlio -  Leonardo

Moreira - Rômulo Viegas.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 11/4/2013, as seguintes comunicações:

Do Deputado Bonifácio Mourão, notificando o falecimento do Sr. Elísio Batista Leite,

ocorrido em 30/3/2013, em Divinópolis. (- Ciente. Oficie-se.)
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Do Deputado Duarte Bechir, notificando o falecimento do Sr. José Amado Nunes,

ocorrido em 31/3/2013, em Campo Belo. (- 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 "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" (Requerimento nº 4.329/2013, do

Deputado Celinho do Sinttrocel);

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  (Requerimento  nº  4.336/2013,  do  Deputado

Carlos Pimenta);

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 (Requerimento nº 4.366/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de  congratulações  com  o  Sr.  Eduardo  Cavalieri  Pinheiro  por  sua  posse  como

Presidente da Associação dos Defensores Públicos de Minas Gerais (Requerimento

nº 4.392/2013, do Deputado Duarte Bechir);

de congratulações com o Sr.  Luís Carlos Balbino Gambogi por sua posse como

Desembargador do TJMG (Requerimento nº 4.393/2013, do Deputado Duarte Bechir);

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 (Requerimento nº 4.394/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. Antônio Andrade, Deputado Federal, por sua posse

como  Ministro  da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  (Requerimento  nº

4.406/2013, do Deputado Almir Paraca);

de congratulações com o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais

pela instalação da Comissão da Verdade dos Jornalistas Mineiros (Requerimento nº

4.424/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel);
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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  (Requerimento  nº  4.425/2013,  do  Deputado  Célio

Moreira);

de congratulações com os Srs. Cláudio Gontijo e Fabrício Augusto de Oliveira pelo

lançamento do livro "A Crise da União Europeia" (Requerimento nº 4.427/2013, do

Deputado Ivair Nogueira);

de congratulações com a nova diretoria  do Conselho Regional  de Economia de

Minas Gerais (Requerimento nº 4.428/2013, do Deputado Ivair Nogueira);

de  aplauso  ao  Hospital  Ascomcer  pelo  transcurso  de  seu  50º  aniversário

(Requerimento nº 4.431/2013, da Deputada Liza Prado);

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 (Requerimento nº 4.438/2013,

do Deputado Cabo Júlio);

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

(Requerimento nº 4.439/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de aplauso aos policiais militares lotados no 16º BPM que participaram da operação

que culminou na prisão de 13 flanelinhas próximo ao Estádio Independência, em Belo

Horizonte (Requerimento nº 4.477/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados no 34º BPM que participaram da operação

que  culminou  na  prisão  de 42 flanelinhas  próximo ao  Estádio  Mineirão,  em  Belo

Horizonte (Requerimento nº 4.478/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso à Sra. Valdineia Lúcia de Miranda, esposa do Cb. PM Robson Nazareno

Souza Onofre,  por  ter  resistido a abuso de autoridade e tentativa de violação de

domicílio que teria sido praticada por ordem do superior hierárquico de seu marido

(Requerimento nº 4.491/2013, da Comissão de Direitos Humanos);

de aplauso aos policiais militares lotados nª 255ª Cia. do 54º BPM que participaram

da operação que culminou na apreensão de 670kg de maconha,  encontrados  na

carroceria de um veículo, no Município de Ituiutaba (Requerimento nº 4.501/2013, da
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Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso  aos  policiais  militares  lotados  na  23ª  Cia.  PM  Independente  que

participaram da operação que culminou na prisão de um homem que cometia  os

crimes  de  exercício  ilegal  da  medicina  e  falsidade  ideológica,  em  Carbonita

(Requerimento nº 4.502/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados na 2ª Cia. Rotam e na Cia. Independente

de Polícia de Cães que participaram da operação que culminou na prisão de dois

homens e na apreensão de 616 pinos de cocaína, meio quilo de "crack", 43 buchas

de maconha, duas balanças de precisão e material  para embalar drogas, além de

armas  e  dinheiro,  no  Bairro  Fazendinha,  em  Belo  Horizonte  (Requerimento  nº

4.503/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados no 22º BPM e no Batalhão de Eventos que

participaram da operação que culminou na identificação e prisão do suspeito de ter

promovido o tiroteio que resultou na morte de um homem e deixou 15 pessoas feridas

durante um baile "funk", no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte (Requerimento

nº 4.506/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso à Sgt. PM Junia Dias Murta, atualmente aposentada, pela participação

em  operação  que  originou  a  primeira  prisão  em  flagrante  realizada  por  policial

feminina em Minas Gerais (Requerimento nº 4.507/2013, da Comissão de Segurança

Pública);

de  aplauso  aos  policiais  civis  lotados  na  6ª  Delegacia  de  Polícia  Civil  que

participaram da operação que culminou na identificação de uma refinaria de drogas

que  abastecia  diversas  regiões  do  Município  de  Juiz  de  Fora  (Requerimento  nº

4.508/2013, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 16 DE ABRIL DE 2013

ATAS

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/4/2013

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Almir  Paraca  e  Glaycon  Franco,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Liza Prado, declara aberta a

reunião  e,  em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Almir  Paraca,

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

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

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

Comissão  e  comunica  o  recebimento  de  correspondência  do  Sr.  Carlos  Alberto

Oliveira  Leite  em  que  informa  que  o  elevador  para  acesso  das  pessoas  com

deficiência à Estação Metroviária São Gabriel se encontra estragado há mais de 45

dias  e  em  que  solicita  providências.  Passa-se  à  2ª  Fase  da  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 3.734/2013, que recebeu parecer por sua aprovação. Submetido a

votação, é aprovado o Requerimento nº 4.433/2013. Passa-se à 3ª Fase da 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 da

Deputada Liza Prado (3) em que solicita seja encaminhado à Companhia Brasileira

de Trens Urbanos pedido  de providências  para  que seja  realizado  o conserto  do

elevador de acesso das pessoas com deficiência da Estação Metroviária São Gabriel;

seja encaminhado à Escola Educarte, localizada na Rua Quintino Bocaiúva, nº 941,

Bairro Nacional, Município de Contagem, pedido de informações sobre a existência

de vagas para alunos com deficiência; e sejam ouvidas as pessoas presentes nesta

reunião; e da Deputada Liza Prado e do Deputado Glaycon Franco em que solicitam

seja realizada reunião de audiência pública para debater a implantação no Estado da
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Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência, no âmbito do Sistema Único de Saúde,

conforme  dispõe  a  Portaria  nº  793,  de  24/4/2012,  do  Ministério  da  Saúde.  A

Presidente passa a palavra às Sras. Sirlene Alves Primo Xavier, Vice-Presidente da

Comissão  Regional  de  Trânsito  e  Transporte  Oeste;  Fátima  Félix  de  Oliveira,

Coordenadora  Municipal  dos  Direitos  da  Pessoa com  Deficiência;  Denise  Martins

Ferreira, do Instituto Superação; Kátia Ferraz Ferreira, Presidente do Centro de Vida

Independente e Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa

com Deficiência; Marluce de Castro Kfuri Bicalho, membro do Projeto de Trabalho de

Mercado Inclusivo; Fabiana Cruzelina Silva; e Clarise Fernandes da Silva, Presidente

da  ONG  Clarosofia  Núcleo  Mundial,  para  que  apresentem  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, 11 de abril de 2013.

Cabo Júlio, Presidente - Glaycon Franco.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/4/2013

Às  9h5min,  comparecem na Sala  das Comissões  os  Deputados Durval  Ângelo,

Rômulo  Viegas  e  Sebastião  Costa,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está

presente,  também,  a  Deputada  Liza  Prado.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Viegas, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir o caso

de  jovem  universitário  da  comunidade  religiosa  sique  que  foi  impedido  de  fazer

vestibular na UFMG pelo uso de turbante característico dessa comunidade e debater

a questão da tolerância religiosa; a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir

e votar proposições da Comissão. Em seguida, o Presidente comunica o recebimento

de ofícios dos Srs. Eduardo Correa Riedel, Presidente da Federação da Agricultura e

Pecuária do Estado de Mato Grosso do Sul, prestando informações e afirmando ter

havido  manipulação  de  fatos  e  falta  de  veracidade  em  falas  registradas  na  39ª
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Reunião Extraordinária da Comissão, que teve por finalidade discutir denúncias de

supressão  cultural,  ausência  de  garantia  de  direitos  básicos,  violência  física  e

psicológica, desnutrição e falta de segurança, entre outros problemas que estariam

sendo  enfrentados  pelos  índios  guaranis-caiovás;  Ailton  de  Aguiar  Silva  em  que

solicita apoio em face de vigilância a que estaria sendo submetido pela PMMG; Ten.-

Cel.  PM  Júlio  César  de  Souza,  Comandante  do  40º  BPM,  informando  que  está

negociando  a  saída  espontânea  dos  ocupantes  da  Fazenda  Casa  Grande,  de

propriedade da V. M. Participações Ltda., tendo em vista o processo de reintegração

de  posse  do  imóvel;  e  da  seguinte  correspondência,  publicada  no  “Diário  do

Legislativo” em 6/4/2013: ofícios da Sra. Marta Maria do Amaral Azevedo, Presidente

da Funai; dos Srs. Marco Antônio Martins de Carvalho, Diretor-Tesoureiro da 172ª

Subseção  da  OAB-MG;  Clésio  Andrade,  Senador  da  República,  e  Luiz  Audebert

Delage Filho,  Corregedor-Geral  de  Justiça.  A Presidência  interrompe os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Flávia Marcelle Torres Ferreira de Morais,

Defensora  Pública,  representando  a  Sra.  Andréa Abritta  Garzon  Tonet,  Defensora

Pública-Geral; Gursangat Kaur Khalsa, Ministra do Sikh Dharma Internacional; Célia

Gonçalves  Souza,  Coordenadora  Nacional  do  Centro  Nacional  de  Africanidade  e

Resistência Afro-Brasileira; os Srs. Luiz Henrique de Vasconcelos Quaglietta Correa,

Defensor Público-Chefe da Defensoria Pública da União em Belo Horizonte; Clever

Alves  Machado,  Coordenador  Especial  de  Políticas  Pró-Igualdade  Racial  da

Subsecretaria de Direitos Humanos, representando a Sra. Carmen Rocha Dias, titular

desse  órgão;  Pedro  Gustavo  Gomes  Andrade,  membro  da  Comissão  de  Direitos

Humanos  da  OAB-MG,  e  Heitor  Vicente  Correa,  que  são  convidados  a  tomarem

assento à mesa. O Presidente, na condição de autor do requerimento que deu origem

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

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

discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os

trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 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, em turno único, do Projeto de Lei nº 3.395/2012 na forma do Substitutivo
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nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  (relator:  Deputado  Rômulo  Viegas).

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 4.462/2013. 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  visita

conjunta com as Comissões de Saúde e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte

à Unimed para debater a questão do atendimento de urgência e emergência infantil

pelos serviços de pronto atendimento dos hospitais conveniados; Pompílio Canavez

em que solicita seja encaminhado à Secretaria Extraordinária para Coordenação de

Investimentos e à Secretaria de Transportes pedido de providências para a agilização

das obras de construção de ponte sobre o Rio das Velhas, na MG-010, na divisa

entre Lagoa Santa e Jaboticatubas, e para a realização de estudos com vistas  à

ampliação ou adequação da ponte sobre o Rio Cipó, na divisa entre Jaboticatubas e

Santana  do  Riacho;  Durval  Ângelo  (6)  em  que  solicita  sejam  encaminhados  ao

Ministério  da  Educação  e  à  Ouvidoria  desse  órgão  as  notas  taquigráficas  da  6ª

Reunião  Ordinária  da  Comissão,  os  documentos  apresentados  nessa  reunião  e

pedido de providências com relação ao caso do jovem universitário sique impedido de

prestar  exame  vestibular  por  usar  turbante;  sejam  encaminhadas  às  entidades

públicas e privadas que menciona as notas taquigráficas da 8ª Reunião Extraordinária

da Comissão; sejam encaminhadas ao Superintendente Regional da Polícia Federal

as referidas notas e pedido de providências para a instalação de uma delegacia da

Polícia  Federal  em  Ipatinga;  sejam  encaminhadas  aos  órgãos  e  entidades  que

menciona  as  notas  taquigráficas  da  6ª  Reunião  Ordinária  da  Comissão;  seja

encaminhado à Defensoria Pública-Geral, à Comissão de Direitos Humanos da OAB-

MG, à Promotoria  de  Justiça da  Comarca de São João da Ponte  e  ao Defensor

Público-Chefe da Defensoria Pública da União em Belo Horizonte ofício da Ouvidoria

Nacional  da  Igualdade  Racial  que  trata  de  denúncias  de  discriminação  contra

comunidades tradicionais de matriz africana, especificamente contra os umbandistas

Érika Simonelle Campos e Rafael Ribeiro; e seja encaminhado ao Comando Geral da
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PMMG  pedido  de  providências  para  a  agilização  da  apuração  da  ocorrência  de

trânsito registrada no REDS 2013-000569456-001;  Rômulo Viegas em que solicita

seja  encaminhado  à  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  São  João  del-Rei,  à

Corregedoria da PMMG e à Procuradoria-Geral de Justiça pedido de providências

para a agilização da apuração dos fatos em que figura como vítima o cidadão André

Vinícius Soares; e Rogério Correia em que solicita seja encaminhado à Secretaria de

Defesa  Social  pedido  de  providências  para  que  sejam  apuradas  as  denúncias,

formuladas na Comissão e no Plenário desta Casa, de ameaças por ele recebidas; e

para  que  seja  dada proteção à  sua família.  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 abril de 2013.

Durval Ângelo, Presidente - Sargento Rodrigues - Rogério Correia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.843/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem  nº  384/2013,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “reajusta  as  tabelas  de

vencimento básico das carreiras  que indica,  institui  Gratificação Complementar  no

âmbito da Escola de Saúde - GSP -, institui a carreira de Auditor Assistencial Estadual

do Sistema Único de Saúde no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Preliminarmente,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  emitiu  parecer  por  sua

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  que

apresentou.

Em análise de mérito, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação

da matéria na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição
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de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 8, 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.

Fundamentação

O projeto de lei ora analisado tem por objetivo, de forma sucinta, em seus arts. 1º

ao  5º,  reajustar  as  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  dos  grupos  de

atividades  da Defesa Social,  de  Agricultura  e Pecuária,  da  Seguridade Social,  de

Ciência  e  Tecnologia,  da  Cultura,  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social,  de

Transportes  e  Obras  Públicas,  Atividade  de  Gestão,  Planejamento,  Tesouraria,

Auditoria  e  Político-Institucionais,  Atividades  de  Educação  Superior  e,  por  fim,

Atividade da Saúde.

Em seus art. 9º e 18, o projeto propõe a extinção de três cargos de Assistente de

Gestão e Políticas  Públicas em Desenvolvimento e de três  cargos de Analista de

Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, pertencentes às carreiras do Grupo

de  Atividades  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  do  Poder  Executivo,  e  a

extinção de 125 cargos de provimento efetivo da carreira de Especialista em Políticas

e Gestão da Saúde, respectivamente.

Já o art. 10 cria 1.872 cargos. Destes, 1.226 estão no grupo de atividade de Defesa

Social com lotação na Secretaria de Estado de Defesa Social - Sedes -, 150 cargos

no grupo de atividade de Seguridade Social com lotação no Instituto de Previdência

dos  Servidores  Militares  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  IPSM-MG  -,  6  cargos  da

carreira de Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial com lotação na Junta Comercial

do Estado de Minas Gerais e 40 cargos pertencentes ao Grupo de Atividades de

Desenvolvimento Econômico e Social do Poder Executivo com lotação na Secretaria

de Estado de Turismo.

Os restantes 450 cargos estão distribuídos em 30 cargos da carreira de Técnico de

Desenvolvimento Econômico e Social com lotação no Instituto de Desenvolvimento

do Norte  e  Nordeste  de Minas  Gerais,  170 cargos com lotação na Secretaria  de

Estado de Casa Civil e Relações Institucionais, 50 cargos com lotação na Secretaria

de Estado de Planejamento e Gestão e, por fim, 200 cargos da carreira de Agente

Governamental com lotação na Advocacia-Geral do Estado.
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Os arts.  12  ao  25 visam instituir  a  carreira  de  Auditor  Assistencial  Estadual  do

Sistema Único de Saúde,  suas atribuições, vedações e as  respectivas tabelas  de

remuneração. Instituem e regulamentam também, a avaliação de desempenho e o

Prêmio por Desempenho de Metas e os respectivos cargos com lotação na Secretaria

de Estado de Saúde.

O art. 26 estabelece que as funções gratificadas serão gradativamente extintas à

medida que forem providos os cargos de Auditor Assistencial Estadual do Sistema

Único de Saúde.

Já  os  arts.  27  ao  33  propõem  alterar  as  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.

Em seu art. 27, o projeto propõe a extinção do nível I da carreira de Auditor Fiscal

da Receita Estadual, dos níveis I e II da carreira de Gestor Fazendário e do nível I

das carreiras de Técnico e Analista Fazendários.

Os  arts.  28  ao  33  estabelecem  os  critérios  de  posicionamento,  promoção  e

progressão dos servidores na nova estrutura, além de estabelecer critérios de cessão

de servidores de 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.

O art.  36 estabelece critérios de incorporação escalonada da GDI - Reserva ao

vencimento básico das carreiras de Analista Fazendário de Administração e Finanças

e Técnico Fazendário de Administração e Finanças.

Os  arts.  37  a  40  estipulam  os  parâmetros  para  a  incorporação  da  GEPI  aos

proventos  de  aposentadoria  e  pensão  dos  servidores  ocupantes  de  cargos  de

provimento  efetivo  da  carreiras  de  Auditor  e  Gestor  pertencentes  ao  grupo  de

atividades de Tributação, Fiscalização e Arrecadação.

O  art.  41  estabelece  os  critérios  de  provimento  dos  cargos  em  comissão  de

Superintendente do Tesouro Estadual, Diretor Central do Tesouro Estadual I e Diretor

Central do Tesouro Estadual II.

Os arts. 11, 45 e 46 trazem mudanças nas regras de provimento de cargos em
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comissão do Iepha, a extinção de três cargos de provimento em comissão de Analista

de Patrimônio Cultural I e a criação de dois cargos de Analista de Patrimônio Cultural

II.

Outras disposições trazidas pelo projeto são: a alteração do valor do adicional por

exibição  pública  ao  servidor  músico  integrante  da  Orquestra  Sinfônica  de  Minas

Gerais e sua extensão ao músico integrante do Coral Lírico, no art. 6º; a alteração

das atribuições dos cargos de Analista da Polícia Civil, Técnico Assistente da Polícia

Civil e Auxiliar da Polícia Civil, no art. 7º; a alteração da tabela de valores do abono de

serviços de emergência para os servidores da carreira de Técnico Operacional da

Saúde e  servidores  da  carreira  de  Profissional  de  Enfermagem do Hospital  João

XXIII,  no  art.  8º;  a  instituição  da  Gratificação  de  Incentivo  à  Produtividade  dos

Profissionais de Engenharia e Arquitetura - Gippea -, no âmbito do DER e Setop, no

art. 42; a instituição da Gratificação Complementar - GC - na ESP-MG, no art. 43; a

exclusão do Conselho Estadual de Educação do rol de órgãos ao qual pertencem os

cargos das carreiras dos profissionais de educação básica do Estado e a manutenção

das promoções por escolaridade adicional  concedidas a servidores da carreira de

Analista Ambiental lotados na Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam, no art.

47.

Após  o  encaminhamento  do  projeto  a  esta  Casa,  o  Executivo  constatou  erros

formais na redação de alguns artigos e anexos e encaminhou mensagem solicitando

sua retificação. Além da correção, foi solicitada a inclusão de artigo para acrescentar

a Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em

Águas - Hidroex - no rol dos órgãos aos quais pertencem os cargos da carreira de

Pesquisador em Ciência e Tecnologia, o que permitirá o remanejamento de servidores

da referida carreira para o quadro de pessoal da Hidroex, atendendo às necessidades

da instituição sem gerar impacto financeiro.

A  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  análise  preliminar,  concluiu  pela

constitucionalidade, legalidade e juridicidade da proposição na forma do Substitutivo

nº 1,  que apresentou para  corrigir  os  equívocos  detectados e ajustar  o  projeto  à

técnica legislativa.

A Comissão  de  Administração  Pública,  em  análise  de  mérito,  verificou  que  os
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objetivos  da  proposição  se  coadunam  com  o  arts.  37  e  39  da  Constituição  da

República, que estabelecem os princípios norteadores da administração pública, as

regras gerais sobre acesso aos cargos públicos, remuneração, exercício da função

pública, entre outros. Para corrigir erros materiais existentes no Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e Justiça, a referida Comissão apresentou oito emendas.

Quanto à análise que cabe a esta Comissão, destacamos o seguinte:

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, por meio do Ofício nº

186/2013,  que  o  impacto  financeiro-orçamentário  estimado  da  proposição  é  de

R$74.971.117, considerando inclusive o provimento dos cargos criados pelo projeto. A

Secretaria  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.

A Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, em seus arts. 19 a 22, estabelece

limites para gastos com pessoal. Para o Executivo, o limite com despesa de pessoal

em  percentual  da  receita  corrente  líquida,  é  de  49%,  sendo  de  46,55%  o  limite

prudencial.  De  acordo  com  a  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 àquela o valor do impacto financeiro do projeto de lei

em  análise,  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
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carreiras a autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO -, a qual

concede essa autorização em seu art. 14. Além disso, verifica-se o atendimento da

proposta ao requisito previsto no art. 4º da Lei nº 19.973, de 2010, a Lei de Política

Remuneratória, qual seja a variação nominal positiva da receita tributária.

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.  Sendo assim,

não há óbices à aprovação da proposição.

Por oportuno, é importante mencionar que são necessárias alterações no projeto

em  análise.  Em  prol  da  boa  técnica-legislativa  e  em  observância  à  coerência  do

ordenamento  jurídico,  incluímos  nele  de  matérias  pertinentes  a  lei  ordinária  que

estavam sendo tratadas no Projeto de Lei Complementar nº 34/2013, cujo principal

propósito é  o  de  incorporar,  de  forma  gradativa,  parcelas  da  Gratificação

Complementar  de  Produtividade  -  GCP  -  ao  vencimento  básico  dos  cargos  de

Procurador do Estado e de Advogado Autárquico.

Durante  o  trâmite  do  referido  projeto  de  lei  complementar,  verificou-se  que  ele

atendeu  aos  aspectos  constitucionais,  jurídicos  e  legais  quanto  à  iniciativa

governamental  para  deflagrar  o  processo  legislativo,  posto  que  a  autoria  é  do

Governador do Estado.

Verificou-se ainda, conforme parecer emitido por esta Comissão, que os requisitos

financeiros  e orçamentários,  necessários  à sua aprovação,  foram observados.  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

decorrente  da  implementação  das  medidas  pretendidas  pelo  Projeto  de  Lei

Complementar nº 34/2013 para os exercícios de 2013 a 2015.

Segundo  o  ofício  “a  repercussão  financeira  das  propostas  contidas  no  referido

projeto  tem adequação orçamentária  e financeira  com a  lei  orçamentária  anual  e

compatibilidade com o Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O ofício

informa ainda:

“o aumento de despesa a ser gerado pelo projeto supracitado não afetará as metas

de resultados fiscais. Além disso, verifica-se a compatibilidade da proposta com os
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dois  requisitos  previstos  no  art.  4º  da  Lei  de  Política  Remuneratória  (Lei  nº

19.973/2010),  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)”.

É necessário esclarecer que as alterações ora propostas não representam novidade

normativa, posto que as matérias inseridas mantêm as despesas previstas no projeto

originário  de  iniciativa  do  Governador  de  Estado,  não  foram  alteradas  em  sua

essência  e  guardam  pertinência  com  os  temas  e  objetivos  do  Projeto  de  Lei  nº

3.843/2013, que, em síntese, promove alterações estruturais e remuneratórias nas

carreiras dos servidores do Poder Executivo Estadual, que são distribuídas em 14

Grupos de Atividades. Dentre esses Grupos de Atividades, verifica-se o Grupo XIV -

Atividades  Jurídicas,  nos  quais  se  encontram  os  Procuradores  do  Estado  e  os

Advogados Autárquicos.

Ante  o  exposto,  nota-se  que  as  incorporações  propostas  visam  tão  somente

promover adequações de cunho formal,  possibilitando que matérias constantes no

referido  projeto  de  lei  complementar  de  iniciativa  do  Governador  do  Estado,  que

possuem  cunho  de  lei  ordinária,  sejam  apreciadas  no  projeto  de  lei  em  análise,

respeitando-se  a  prerrogativa  de  iniciativa  do  Poder  Executivo  e  a  coerência  do

ordenamento jurídico.

Sendo assim, apresentamos o Substitutivo nº 2, que incorpora ao Substitutivo nº 1,

da  Comissão de Constituição e Justiça,  as  Emendas  nºs 1 a  8,  da  Comissão de

Administração Pública e os dispositivos relativos à GCP dos cargos de Procurador do

Estado e de Advogado Autárquico.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.843/2012, em 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 2. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, ficam

prejudicados  o  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  e  as

Emendas nºs 1 a 8, da Comissão de Administração Pública, por terem sido a ele

incorporados.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Reajusta  as  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  que  indica,  institui
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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.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Passam  a  vigorar  na  forma  do  Anexo  I  desta  lei,  a  partir  do  mês

subsequente ao de sua publicação, as seguintes tabelas de vencimento básico de

carreiras  do Poder Executivo,  constantes nos anexos da Lei  nº 15.961, de 30 de

dezembro de 2005:

I - tabelas referentes às carreiras de Assistente Executivo de Defesa Social, Analista

Executivo de Defesa Social, Assistente Administrativo da Defensoria Pública e Gestor

da Defensoria Pública, constantes, respectivamente, nos itens I.1.2, I.1.3, I.2.2 e I.2.3

do Anexo I da Lei nº 15.961, de 2005;

II - tabelas referentes à carreira de Técnico de Desenvolvimento Rural e à carga

horária  de  quarenta  horas  semanais  da  carreira  de  Analista  de  Desenvolvimento

Rural,  constantes,  respectivamente,  nos itens II.2.2 e II.2.3 do Anexo II  da Lei  nº

15.961, de 2005;

III  -  tabela referente à carga horária de quarenta horas semanais da carreira de

Analista de Gestão de Seguridade Social, constante no item V.2.3 do Anexo V da Lei

nº 15.961, de 2005;

IV - tabelas referentes à carreira de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia

e à carga horária de quarenta horas semanais das carreiras de Gestor em Ciência e

Tecnologia e Pesquisador em Ciência e Tecnologia, constantes, respectivamente, nos

itens VI.1.2, VI.1.3 e VI.2.1 do Anexo VI da Lei nº 15.961, de 2005;

V - tabelas referentes às carreiras de Técnico de Cultura e Gestor de Cultura e à

carga  horária  de  quarenta  horas  semanais  das  carreiras  de  Analista  de  Gestão

Artística e Analista de Gestão,  Proteção e Restauro,  constantes,  respectivamente,

nos itens VII.1.2, VII.1.4, VII.2.3 e VII.3.3 do Anexo VII da Lei nº 15.961, de 2005;

VI - tabelas referentes às carreiras de Assistente de Gestão e Políticas Públicas em

Desenvolvimento e Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, à

carga horária de quarenta horas semanais  das carreiras  de Analista de Gestão e

Registro Empresarial, Analista de Gestão Lotérica e Gestor de Telecomunicações, às
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carreiras  de  Técnico  de  Desenvolvimento  Econômico  e  Social  e  Analista  de

Desenvolvimento Econômico e Social e à carga horária de quarenta horas semanais

da carreira de Analista de Administração de Estádios, constantes, respectivamente,

nos  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 nº 15.961, de 2005;

VII - tabelas referentes à carreira de Fiscal de Transportes e Obras Públicas e à

carga horária de quarenta horas semanais da carreira de Gestor de Transportes e

Obras Públicas, constantes, respectivamente, nos itens IX.1.4 e IX.1.5 do Anexo IX

da Lei nº 15.961, de 2005;

VIII  -  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Agente  Governamental  e  Gestor

Governamental, à carga horária de quarenta horas semanais da carreira de Analista

de Gestão e às carreiras de Técnico de Aeronave do Gabinete Militar e Comandante

de Aeronave do Gabinete Militar  do Governador, constantes, respectivamente, nos

itens X.2.1, X.2.2, X.3.5, X.4.1 e X.4.2 do Anexo X da Lei nº 15.961, de 2005.

Art.  2º  -  As  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Técnico  Universitário  e  Técnico

Universitário da Saúde, constantes no item I.4 do Anexo I da Lei nº 15.785, 27 de

outubro de 2005, passam a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art.  3º  -  As  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Técnico  de  Gestão  da Saúde e

Técnico de Atenção à Saúde, constantes, respectivamente, nos itens I.1.2 e I.1.3 do

Anexo I da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de 2005, passam a vigorar na forma do

Anexo III desta lei.

Art. 4º - Ficam reajustados em 10% (dez por cento), a partir de 1º de abril de 2014,

os valores das tabelas de vencimento básico a que se referem os arts. 1º, 2º e 3º.

Parágrafo  único  -  O  Poder  Executivo  republicará  as  tabelas  a  que se  refere  o

“caput” com os valores decorrentes da aplicação do reajuste de que trata este artigo.

Art. 5º - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir do mês subsequente

ao da publicação desta lei, os valores das seguintes tabelas de vencimento básico de

carreiras do Poder Executivo:

I - tabelas referentes às 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, constantes nos itens I.1.1, I.1.4, I.1.5 e I.2.1 do Anexo I da Lei nº
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15.786, de 2005;

II - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar Executivo da Defesa Social e Auxiliar

Administrativo da Defensoria Pública, constantes, respectivamente, nos itens I.1.1 e

I.2.1 do Anexo I da Lei nº 15.961, de 2005;

III - tabelas referentes à carreira de Auxiliar de Desenvolvimento Rural e à carga

horária de trinta horas semanais da carreira de Analista de Desenvolvimento Rural,

constantes nos itens II.2.1 e II.2.3 do Anexo II da Lei nº 15.961, de 2005;

IV  -  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Auxiliar  Geral  de  Seguridade  Social  e

Assistente Técnico de Seguridade Social e às cargas horárias de vinte e de trinta

horas semanais da carreira de Analista de Gestão de Seguridade Social, constantes,

respectivamente, nos itens V.2.1, V.2.2 e V.2.3 do Anexo V da Lei nº 15.961, de 2005;

V - tabelas referentes à carreira de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia e

à  carga  horária  de  trinta  horas  semanais  das  carreiras  de  Gestor  em  Ciência  e

Tecnologia e Pesquisador em Ciência e Tecnologia, constantes, respectivamente, nos

itens VI.1.1, VI.1.3 e VI.2.1 do Anexo VI da Lei nº 15.961, de 2005;

VI  -  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Auxiliar  de  Cultura,  Professor  de  Arte  e

Restauro, Auxiliar de Gestão Artística e Técnico de Gestão Artística, à carga horária

de trinta horas semanais da carreira de Analista de Gestão Artística, às carreiras de

Músico  Instrumentista,  Músico  Cantor,  Bailarino,  Professor  de  Arte,  Auxiliar  de

Gestão, Proteção e Restauro e Técnico de Gestão, Proteção e Restauro e à carga

horária  de  trinta  horas  semanais  da  carreira  de  Analista  de  Gestão,  Proteção  e

Restauro,  constantes,  respectivamente,  nos  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 nº

15.961, de 2005;

VII - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Auxiliar de

Gestão e Registro Empresarial e Técnico de Gestão e Registro Empresarial, à carga

horária  de  trinta  horas  semanais  da  carreira  de  Analista  de  Gestão  e  Registro

Empresarial,  às  carreiras  de  Auxiliar  de  Gestão  Lotérica  e  Técnico  de  Gestão

Lotérica, à carga horária de trinta horas da carreira de Analista de Gestão Lotérica, às

carreiras de Auxiliar Administrativo de Telecomunicações e Assistente Administrativo

de  Telecomunicações,  à  carga  horária  de  trinta  horas  da  carreira  de  Gestor  de
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Telecomunicações, às carreiras de Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social,

Auxiliar de Administração de Estádios e Assistente de Administração de Estádios e à

carga horária de trinta horas semanais da carreira de Analista de Administração de

Estádios,  constantes,  respectivamente,  nos 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 nº 15.961, de 2005;

VIII - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar de Transportes e Obras Públicas,

Agente de Transportes e Obras Públicas e Fiscal Assistente de Transportes e Obras

Públicas e à carga horária de trinta horas da carreira de Gestor de Transportes e

Obras Públicas, constantes, respectivamente, nos itens IX.1.1, IX.1.2, IX.1.3 e IX.1.5

do Anexo IX da Lei nº 15.961, de 2005;

IX - tabelas referentes às carreiras de Oficial de Serviços Operacionais, Auxiliar de

Serviços  Governamentais,  Auxiliar  da  Indústria  Gráfica,  Auxiliar  de  Administração

Geral,  Técnico  da  Indústria  Gráfica  e  Técnico  de  Administração Geral  e  à  carga

horária  de  trinta  horas  semanais  da  carreira  de  Analista  de  Gestão,  constantes,

respectivamente, nos 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 nº 15.961, de 2005;

X - tabelas referentes às carreiras de Analista Universitário, Analista Universitário da

Saúde e Auxiliar Administrativo Universitário, constantes, respectivamente, nos itens

I.2, I.3 e I.5 do Anexo I da Lei nº 15.785, de 2005.

Parágrafo único - O Poder Executivo republicará as tabelas previstas nos incisos do

“caput” com os valores decorrentes da aplicação do reajuste de que trata este artigo.

Art.  6º  -  Os reajustes das tabelas de que tratam os arts.  4º e 5º  aplicam-se às

vantagens pessoais a que se referem o § 4º do art. 1º da Lei nº 14.683, de 30 de julho

de 2003, e o § 3º do art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de 1991, a que fazem jus

os servidores alcançados por esses reajustes, e não serão deduzidos do valor da

Vantagem Temporária Incorporável  - VTI -,  instituída pela Lei nº 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 IV do art. 1º, no art. 4º e no inciso V do art. 5º para os
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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 art. 2º, no art. 4º

e no inciso X do art.  5º 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.  7º  -  Os  reajustes  de  que  tratam os  arts.  1º  a  5º  desta  lei  aplicam-se aos

servidores  inativos  e  aos  pensionistas  que  fazem  jus  à  paridade,  nos  termos  da

Constituição da República e da legislação vigente.

Art. 8º - O art. 27 da Lei nº 11.660, de 2 de dezembro de 1994, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 27 - O servidor músico integrante da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e do

Coral Lírico de Minas Gerais fará jus a adicional por exibição pública 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 se

apresente  ao  público no  mínimo quatro vezes  no mês em evento artístico com a

participação do corpo estável da Fundação Clóvis Salgado.”.

Art. 9º - A tabela constante no item III.2 do Anexo III da Lei nº 15.301, de 10 de

agosto de 2004, passa a vigorar na forma do Anexo IV desta lei.

Art. 10 - As tabelas constantes nos itens II.1 e IV.1 do Anexo IV da Lei nº 20.518, de

2012, passam a vigorar, a partir de 1º de agosto de 2012, na forma do Anexo V desta

lei.

Art.  11  -  Ficam  extintos  os  seguintes  cargos  vagos  de  provimento  efetivo

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 -
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códigos ASGPD CA 986 a 988;

II - três cargos de Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento -

códigos ANGPD CA 756 a 758.

Art.  12  -  Ficam  criados  os  seguintes  cargos  de  provimento  efetivo,  com  os

quantitativos e a lotação abaixo especificados:

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, pertencente

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,  pertencentes  ao  Grupo  de  Atividades  de

Seguridade Social do Poder Executivo, 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

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;
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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 do Poder Executivo, com lotação na Secretaria de

Estado de Casa Civil e de 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;

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.

Parágrafo único -  Em virtude das criações de cargos previstas no “caput”  e das

extinções previstas no art. 11 desta lei, a quantidade de cargos das carreiras a seguir

passa a ser:

I - mil setecentos e onze para a carreira de Assistente Executivo de Defesa Social e

mil trezentos e noventa e oito para a carreira de Analista Executivo de Defesa Social,

constantes no item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.301, de 2004;

II - dois mil quatrocentos e setenta e seis para a carreira de Agente de Segurança

Socioeducativo, constante no Anexo da Lei nº 15.302, de 2004;

III - cento e noventa e quatro para a carreira de Assistente Técnico de Seguridade

Social e cinquenta e três para a carreira de Analista de Gestão de Seguridade Social,

constantes, respectivamente, nos itens I.2.2 e I.2.3 do Anexo I da Lei nº 15.465, de

2005;

IV - quarenta e seis para a carreira de Auxiliar de Gestão e Registro Empresarial,

constante no item I.4.1 do Anexo I da Lei nº 15.468, de 2005;

V -  mil  e cinquenta e cinco para a carreira de Assistente de Gestão e Políticas

Públicas em Desenvolvimento e oitocentos e vinte e cinco para a carreira de Analista

de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, constantes, respectivamente,

nos itens I.1.2 e I.1.3 do Anexo I da Lei nº 15.468, de 2005;
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VI - oitenta e dois para a carreira de Técnico de Desenvolvimento Econômico e

Social, constante no item I.7.2 do Anexo I da Lei nº 15.468, de 2005;

VII  -  setecentos  e  setenta  e  seis  para  a  carreira  de  Agente  Governamental  e

oitocentos e oitenta e sete para a carreira de Gestor Governamental, constantes nos

itens I.2.1 e I.2.2 do Anexo I da Lei nº 15.470, de 2005.

Art. 13 - O § 3º do art. 24 da Lei nº 20.336, de 2 de agosto de 2012, passa a vigorar

com a redação que segue, e fica acrescentado ao artigo o seguinte § 7º:

“Art. 24 - (...)

§  3º  -  No  mínimo  25%  (vinte  e  cinco  por  cento)  dos  cargos  de  Analista  de

Patrimônio  Cultural  I  e  25% (vinte  e  cinco  por  cento)  dos  cargos  de  Analista  de

Patrimônio Cultural II criados no “caput” deste artigo serão de recrutamento limitado.

(...)

§ 7º - Na hipótese de o cômputo do percentual de que trata o § 3º deste artigo

resultar  em  número  fracionário  de  cargos,  será  considerado  o  número  inteiro

imediatamente superior.”.

Art. 14 - 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.  15 -  Fica acrescentado ao inciso I  do art.  3º  da Lei  nº  15.462,  de 2005, a

seguinte alínea “g”:

“Art. 3º - (...)

I - (...)

g) Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde;”.

Art.  16 -  Fica acrescentada ao inciso I  do art.  9º  da Lei  nº  15.462,  de 2005, a

seguinte alínea “f”, e fica acrescentado ao artigo o § 8º a seguir:

“Art. 9º - (...)

I - (...)

f) quarenta horas para os ocupantes de cargos da carreira de Auditor Assistencial

Estadual do Sistema Único de Saúde;

(...)
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§  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 semanal

de trabalho de vinte horas.”.

Art. 17 - 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. 18 - Ficam acrescentados à Lei nº 15.462, de 2005, os seguintes arts. 4º-A e 4º-

B:

“Art. 4º-A - Compete ao Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde:

I  -  realizar  auditorias  programadas em serviços de  saúde do Sistema Único de

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
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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;

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. 4º-B - 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

empresária ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS;

II - exercer as atribuições de Auditor Assistencial Estadual do SUS em sociedade

empresária ou instituição prestadora de serviço ou fornecedora de bens ao SUS na

qual exerça atividade remunerada.”.

Art.  19 -  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 2005, acrescentado por esta lei, com lotação na SES.

Art.  20  -  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.

Parágrafo único - Em função do disposto no “caput”, a quantidade de cargos da

carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde, constante no item I.1.5 do

Anexo I da Lei nº 15.462, de 2005, passa a ser de dois mil cento e trinta e quatro.

Art. 21 - O Anexo I da Lei nº 15.462, de 2005, fica acrescido do item I.1.7, na forma

do Anexo VI desta lei.

Art. 22 - Fica acrescentado ao Anexo I da Lei nº 15.786, de 2005, o item I.1.6, que

contém a tabela de vencimento básico da carreira de Auditor Assistencial Estadual do

Sistema Único de Saúde, na forma do Anexo VII desta lei.
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Art. 23 - Os subitens II.1.3 e II.1.5 do item II.1 do Anexo II da Lei nº 15.462, de

2005,  passam a vigorar na forma do Anexo VIII  desta lei,  e fica acrescentado ao

mesmo item o subitem II.1.7, também na forma do Anexo VIII.

Art. 24 - O “caput” e o § 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. 25 - O “caput” do 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

aos servidores públicos integrantes do SUS designados para o exercício da função

gratificada de regulação da assistência à saúde e aos servidores ocupantes do cargo

de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde.”.

Art. 26 - 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 ocupante de cargo 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.  27 -  O art.  34 da Lei  nº  20.364, de 2012,  passa 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
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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.

§ 1º  -  Até que seja realizada a primeira avaliação específica a que se refere o

“caput”,  o  valor  do  PDM será definido  considerando-se exclusivamente a nota  da

avaliação  do  Acordo  de  Resultados  conferida  à  Superintendência  de  Regulação

Assistencial ou à unidade decorrente de sua transformação que tenha competências

correlatas.

§ 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. 28 - As funções gratificadas previstas no inciso II do art. 11 da Lei Delegada nº

174, de 26 de janeiro de 2007, serão extintas à medida que forem providos os cargos

de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde, na proporção de uma

função extinta a cada cargo provido.

Parágrafo único - As funções gratificadas a que se refere o “caput” também serão

extintas em caso de vacância antes do provimento dos cargos de Auditor Assistencial

Estadual do Sistema Único de Saúde.

Art. 29 - Ficam extintos no mês subsequente ao da publicação desta lei:

I - o nível I da estrutura da carreira de Auditor Fiscal da Receita Estadual, constante

no item I.1 do Anexo I da Lei nº 15.464, de 13 de janeiro de 2005;

II - os níveis I e II da estrutura da carreira de Gestor Fazendário, constante do item

I.2 no Anexo I da Lei nº 15.464, de 2005;

III -  o nível I da estrutura da carreira de Técnico Fazendário de Administração e

Finanças, constante no item I.3 do Anexo I da Lei nº 15.464, de 2005;

IV - o nível I da estrutura da carreira de Analista Fazendário de Administração e

Finanças, constante no item I.4 do Anexo I da Lei nº 15.464, de 2005.

Art. 30 - O Anexo I da Lei nº 15.464, de 2005, passa a vigorar na forma do Anexo IX

desta lei, a partir do mês subsequente ao da publicação desta lei.

Art. 31 - Os servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras

previstas no art. 1º da Lei nº 15.464, de 2005, serão reposicionados nos níveis da
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estrutura instituída pelo art. 30, na forma prevista no Anexo X desta lei.

§ 1º - Os servidores posicionados em níveis que não tenham sido extintos pelo art.

29 serão reposicionados na nova estrutura no mesmo grau em que se encontravam

na data do reposicionamento.

§  2º  -  Os  servidores  posicionados  nos  níveis  extintos  pelo  art.  29  serão

reposicionados na nova estrutura no grau previsto na correlação constante no Anexo

XI desta lei.

§ 3º - Será assegurado ao servidor ativo posicionado em níveis não extintos pelo

art.  29 reposicionamento não inferior  ao grau alcançado por qualquer servidor em

função do disposto no § 2º.

Art.  32 -  O reposicionamento  de que trata  o art.  31 não acarretará redução na

remuneração do servidor.

Art. 33 - Os servidores de que trata o § 2º do art. 31 somente farão jus a nova

promoção  após  o  cumprimento  do  interstício  de  cinco  anos  contados  do  mês

subsequente  ao  da  publicação  desta  lei,  observados  os  demais  requisitos  para

promoção previstos na legislação vigente.

Art.  34  -  Os  servidores  reposicionados  nos  termos  dos  §§  2º  ou  3º  do  art.  31

somente farão jus a nova progressão após o cumprimento do interstício de dois anos

contados do mês subsequente ao da publicação desta lei,  observados os demais

requisitos para progressão previstos na legislação vigente.

Parágrafo único - O disposto no art. 17 da Lei nº 15.464, de 2005, não se aplica ao

servidor que for reposicionado nos termos do § 2º do art. 31, observando-se neste

caso, para a progressão, o interstício de que trata o “caput”.

Art.  35  -  O art.  6º  da  Lei  nº  15.464,  de  2005,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“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
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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, em uma das seguintes hipóteses:

I - cessão para o exercício de cargo em comissão igual ou superior a DAD-8 na

administração direta ou DAI-27 na administração autárquica e fundacional;

II - excepcionalmente, observado o interesse operacional ou estratégico da SEF, a

cessão para o exercício de cargo em comissão de nível superior de escolaridade, em

órgãos integrantes do sistema de planejamento, gestão e finanças.

§ 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.  36  -  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. 37 - O Anexo I da Lei nº 16.190, de 22 de junho de 2006, passa a vigorar na

forma do Anexo XII, a partir do mês subsequente ao da publicação desta lei.

Art. 38 - 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:

I - incorporação de um terço, em 1º de julho de 2013;

II - incorporação de um terço, em 1º de julho de 2014;

III - incorporação de um terço, em 1º de julho de 2015.

§  1º  -  A GDI-Reserva  de que trata este  artigo  será  extinta  à medida que suas

parcelas forem sendo incorporadas na forma do “caput”, extinguindo-se integralmente

em 1º de julho de 2015, verificada até sua extinção a forma de correção vigente na

data de publicação desta lei para as parcelas remanescentes.
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§ 2º - No período compreendido entre a extinção dos níveis de que trata o art. 29 e

a incorporação prevista no inciso I do “caput” deste artigo, as tabelas de vencimento

básico  das  carreiras  de  Analista  Fazendário  de  Administração  e  Finanças  e  de

Técnico Fazendário de Administração e Finanças serão as constantes no Anexo XIII

desta lei.

§ 3º  -  As tabelas constantes no Anexo II  da Lei nº 16.190, de 2006, passam a

vigorar, a partir de 1º de julho de 2013 e até 30 de junho de 2014, na forma do Anexo

XIV desta lei.

§ 4º - O Poder Executivo republicará as tabelas constantes no Anexo II da Lei nº

16.190, de 2006, com os valores decorrentes das incorporações previstas nos incisos

II e III do “caput”, até o último dia do mês anterior às referidas incorporações.

Art. 39 - 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. 40 - A Lei nº 16.190, de 2006, fica acrescida do seguinte art. 13-A:

“Art.  13-A -  A Gepi  incorpora-se  aos proventos de  aposentadoria  e pensão dos

servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo das carreiras de Auditor Fiscal

da  Receita Estadual  e Gestor  Fazendário,  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  Auditor  Fiscal  da  Receita  Estadual  ou  o  Gestor

Fazendário 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.”.

Art. 41 - O disposto no “caput” do art. 13-A da Lei nº 16.190, de 2006, introduzido

por esta lei, 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. 42 - O “caput” do 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 para os 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.  43  -  O  art.  18  da  Lei  nº  16.190,  de  2006,  passa  a  vigorar  acrescido  dos

seguintes §§ 1º, 2º e 3º:

“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, desde que haja a efetiva contribuição

previdenciária incidente sobre a parcela relativa à GDI.

§ 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.”.

Art. 44 - Para fins do cálculo a que se refere o § 3º do art. 18 da Lei nº 16.190, de

2006, relativamente ao período em que o servidor tiver ocupado cargo em comissão
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entre a data da instituição da GDI e o início da vigência desta lei, fica assegurado o

limite máximo regulamentar da gratificação.

Art. 45 - O § 1º do art. 8º da Lei Delegada nº 176, de 26 de janeiro de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao artigo o § 4º a seguir:

“Art. 8º - (...)

§ 1º - As funções relativas aos cargos de Superintendente do Tesouro Estadual, de

Diretor  Central  do Tesouro Estadual  I  e  de Diretor  Central  do Tesouro Estadual  II

serão exercidas por ocupantes desses cargos em comissão do Quadro de Cargos do

Tesouro Estadual ou por ocupantes dos cargos correspondentes na Lei nº 6.762, de

1975, conforme a correspondência estabelecida no Anexo IV desta lei delegada.

(…)

§ 4º -  A ocupação de cada cargo do Tesouro Estadual  previsto no § 1º  veda a

ocupação simultânea de um cargo correspondente da Lei nº 6.762, de 1975.

Art. 46 - O Anexo IX da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar na forma do

Anexo XV desta lei.

Art. 47 - Fica instituída, no âmbito do Departamento de Obras Públicas do Estado

de  Minas  Gerais  -  Deop-MG -  e  do  Departamento  de  Estradas  de  Rodagem do

Estado de Minas Gerais - 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 o valor máximo de R$2.200,00 (dois

mil e duzentos reais).

§ 2º - Para o 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

da Avaliação Especial de Desempenho - AED - do servidor.

§ 3º - Para a elaboração do plano de trabalho de que trata o inciso I do § 2º, serão
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considerados indicadores finalísticos e operacionais relativos ao custo, ao prazo e à

qualidade das obras e dos projetos realizados por meio do Deop-MG e do DER-MG.

§ 4º -  O pagamento da Gippea está condicionado à disponibilidade de recursos

próprios do Deop-MG ou do DER-MG e ao atendimento, pelo servidor, dos seguintes

requisitos:

I - comprovar a conclusão de curso superior de Engenharia ou 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 - ter cumprido no mínimo 70% (setenta por cento) das metas previstas no plano

de trabalho a que se refere o inciso I do § 2º;

V - ter obtido resultado satisfatório na ADI ou na etapa da AED relativa ao período

avaliatório imediatamente anterior à apuração do valor da Gippea.

§ 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 de 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  -  A 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

§ 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



914
____________________________________________________________________________

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, com a ressalva prevista no § 5º.

§ 11 - A Gippea não integra a base de cálculo da contribuição previdenciária e não

será  considerada  para  o  cálculo  de  nenhuma  outra  vantagem,  exceto  férias  e

gratificação natalina.

Art. 48 - Fica instituída a 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, respectivamente, os incisos XVIII e XIX do art.

1º 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  do mês

subsequente ao da 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. 49 - O inciso II do art. 3º da Lei nº 15.466, de 13 de janeiro de 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - (…)

II - na Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -, na Fundação João

Pinheiro - FJP -, no Instituto de Geociências Aplicadas - IGA - e na Fundação Centro

Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex -,

cargos da carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia.”.

Art.  50 -  Ficam extintos  três cargos de provimento em comissão de Analista de

Patrimônio Cultural I - APC-I -, de que trata o art. 24 da Lei nº 20.336, de 2012.

Art.  51 -  Ficam criados dois  cargos de provimento em comissão de Analista de

Patrimônio Cultural II - APC-II -, de que trata o art. 24 da Lei nº 20.336, de 2012.

Art. 52 - O título do item X.2 do Anexo X da Lei nº 15.961, de 2005, passa a ser:
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“Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras da Seplag, Segov, CGE, AGE, OGE,

ERMG-BR, ERMG-RJ e Gabinete Militar  do Governador,  Secretaria  de Estado de

Casa Civil e de Relações Institucionais”.

Art. 53 - 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 -

ficam mantidas, nos termos do art. 20 da Lei nº 15.461, de 13 de janeiro de 2005.

Art. 54 - 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.  55  -  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 (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 seiscentos e quarenta reais).

Art. 56 - Os Procuradores do Estado e os Advogados Autárquicos, nos meses em
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que o valor dos honorários rateados for inferior ao valor do percentual da GCP não

incorporado  nos  termos  dos  arts.  1º  e  2º,  continuarão  a  receber,  a  título  de

gratificação residual, a diferença entre esses dois valores.

§ 1º - A gratificação residual não se incorpora à remuneração para nenhum fim nem

é considerada base de cálculo para qualquer outra vantagem.

§ 2º - Aplicam-se à GCP residual as normas previstas nos §§ 4º, 5º e 6º do art. 1º

da Lei nº 18.017, de 2009, considerados os novos valores da gratificação.

Art. 57 - A incorporação prevista nos arts. 1º e 2º estende-se aos Procuradores do

Estado e Advogados Autárquicos aposentados com direito à paridade.

Art. 58 - 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”, constante no

Anexo da Lei nº 18.798, de 31 de março de 2010.

II - cargos de Corregedor Auxiliar e de Advogado Regional Adjunto do Estado, ao

vencimento do cargo de Procurador do Estado Nível IV, Grau “A”, constante no Anexo

da Lei nº 18.798, de 2010.

Art. 59 - 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 Nível I, Grau “A”, constante no Anexo da Lei nº 18.798, de 2010.

Art. 60 - 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. 61 - 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.
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§ 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. 62 - Ficam revogados o inciso IV do art. 5º da Lei nº 15.293, de 5 de agosto de

2004, e o § 3º do art. 1º e, a partir de 1º de maio de 2013, o art. 4º e os Anexos I e II

da Lei nº 18.017, de 2009.

Art. 63 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o inciso I do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

I.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA DE

ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS - E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

(...)

I.1.2 - CARREIRA DE ASSISTENTE EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - 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

16.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - 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

16.4.2013.

I.1.3 - CARREIRA DE ANALISTA EXECUTIVO DE DEFESA SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* -  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

16.4.2013.
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CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  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

16.4.2013.

(…)

I.2  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DO  QUADRO

ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA

(...)

I.2.2  -  CARREIRA  DE  ASSISTENTE  ADMINISTRATIVO  DA  DEFENSORIA

PÚBLICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  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 16.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  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 16.4.2013.

I.2.3 - CARREIRA DE GESTOR DA DEFENSORIA PÚBLICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor da Defensoria Pública,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

16.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor da Defensoria Pública,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

16.4.2013.

(...)

ANEXO II

(a que se refere o inciso II do art. 1º 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 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: 30 HORAS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  de  Desenvolvimento

Rural, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

16.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  de  Desenvolvimento

Rural, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

16.4.2013.

II.2.3 - CARREIRA DE ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  A tabela  de  vencimento  básico  da Carreira  de  Analista  de  Desenvolvimento

Rural, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

16.4.2013.

(...)

ANEXO V

(a que se refere o inciso V do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE 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
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* - 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

16.4.2013.

ANEXO VI

(a que se refere o inciso VI do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

VI.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES -, DA

FUNDAÇÃO  CENTRO  TECNOLÓGICO  DE  MINAS  GERAIS  -  CETEC  -,  DA

FUNDAÇÃO  DE  AMPARO  À  PESQUISA  DO  ESTADO  DE  MINAS  GERAIS  -

FAPEMIG  -,  DA  FUNDAÇÃO  JOÃO  PINHEIRO  -  FJP  -,  DO  INSTITUTO  DE

GEOCIÊNCIAS APLICADAS - IGA - E DA FUNDAÇÃO CENTRO INTERNACIONAL

DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS - HIDROEX

(...)

VI.1.2 - CARREIRA DE TÉCNICO EM ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - 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 16.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico em Atividades de Ciência

e  Tecnologia,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 16.4.2013.

VI.1.3 - CARREIRA DE GESTOR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - 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

16.4.2013.

VI.2 - TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DO CETEC, DA FJP E
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DO IGA

VI.2.1 - CARREIRA DE PESQUISADOR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - 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

16.4.2013.

ANEXO VII

(a que se refere o inciso VII do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE CULTURA

VII.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE CULTURA - SEC -,  FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO -

FAOP -, FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA TV MINAS

(...)

VII.1.2 - CARREIRA DE TÉCNICO DE CULTURA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico de Cultura, carga horária

30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico de Cultura, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2013.

(...)

VII.1.4 - CARREIRA DE GESTOR DE CULTURA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor de Cultura, carga horária

30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor de Cultura, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2013.

(...)
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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

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão Artística, carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2013.

(...)

VII.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

* - 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 16.4.2013.

ANEXO VIII

(a que se refere o inciso VIII do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE 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
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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

* - 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 16.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - 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 16.4.2013.

VIII.1.3  -  CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS EM

DESENVOLVIMENTO

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - 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 16.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - 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 16.4.2013.

(...)

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
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(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - 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 16.4.2013.

(...)

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

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão Lotérica, carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2013.

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

* -  A tabela de  vencimento básico da Carreira de Gestor  de Telecomunicações,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

16.4.2013.

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

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  de  Desenvolvimento

Econômico e Social,  carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do
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Legislativo”, de 16.4.2013.

VIII.7.3  -  CARREIRA DE  ANALISTA DE  DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E

SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  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 16.4.2013.

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

* -  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

16.4.2013.

ANEXO IX

(a que se refere o inciso IX do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

IX.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE  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 PÚBLICAS

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Fiscal de Transportes e Obras

Públicas, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

16.4.2013.
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IX.1.5 - CARREIRA DE GESTOR DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

(...)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - 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

16.4.2013.

ANEXO X

(a que se refere o inciso X do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, TESOURARIA,

AUDITORIA E POLÍTICO-INSTITUCIONAIS

(...)

X.2  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DA  SEPLAG,

SEGOV,  CGE,  AGE,  OGE,  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

* -  A tabela de vencimento básico da Carreira de Agente Governamental,  carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  A tabela de vencimento básico da Carreira de Agente Governamental,  carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2013.

X.2.2 - CARREIRA DE GESTOR GOVERNAMENTAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* -  A tabela de  vencimento básico da Carreira de Gestor  Governamental,  carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* -  A tabela de  vencimento básico da Carreira de Gestor  Governamental,  carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2013.

X.3  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO BÁSICO DAS  CARREIRAS  DA IMPRENSA
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OFICIAL-MG

(...)

X.3.5 - CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO

(…)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Analista de Gestão, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2013.

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

* - 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

16.4.2013.

X.4.2 - CARREIRA DE COMANDANTE DE AERONAVE DO GABINETE MILITAR

DO GOVERNADOR

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* -  A tabela de vencimento básico da Carreira de Comandante de Aeronave do

Gabinete Militar do Governador, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 16.4.2013.

ANEXO II

(a que se refere o art. 2º da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 15.785, de 27 de outubro de 2005)

(...)

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

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  Universitário,  carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2013.
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Carga horária: 40 horas

*  -  A tabela  de  vencimento  básico  da  Carreira  de  Técnico  Universitário,  carga

horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2013.

I.4.2 - Carreira de Técnico Universitário de Saúde

Carga horária: 30 horas

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico Universitário de Saúde,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

16.4.2013.

Carga horária: 40 horas

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Técnico Universitário de Saúde,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

16.4.2013.

ANEXO III

(a que se refere o art. 3º da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de 2005)

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

* - 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

16.4.2013.

Carga horária: 40 horas

* - 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

16.4.2013.

I.1.3 - Carreira de Técnico de Atenção à Saúde

Carga horária: 30 horas
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* - 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

16.4.2013.

ANEXO IV

(a que se refere o art. 9º da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO III

(a que se refere o art. 4º da Lei nº 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, de relações públicas, de informação, de

comunicação, de gestão, de logística, de engenharia e

arquitetura, de educação, de saúde e psicossocial, em

especial as funções de identificação civil, registro e

licenciamento de veículo automotor e habilitação de 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 órgãos e unidades da Polícia

Civil.
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Auxiliar da Polícia

Civil

Executar tarefas de apoio operacional e administrativo,

especialmente a vigilância patrimonial, a condução de

veículos, a realização de limpeza e conservação, o

atendimento de gabinetes e portarias, a digitação de serviços

administrativos, bem como de apoio às atividades gerenciais,

e outras tarefas assemelhadas.”

ANEXO V

(a que se refere o art. 10 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO IV

(a que se refere o art. 10 da Lei nº 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 16.4.2013.

(...)

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 16.4.2013.

ANEXO VI

(a que se refere o art. 21 da Lei nº , de 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 - SES

(...)
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I.1.7 - AUDITOR ASSISTENCIAL ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

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

16.4.2013.

ANEXO VII

(a que se refere o art. 22 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de 2005)

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.1.6 - Carreira de Auditor Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde

Carga horária: 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 16.4.2013.

ANEXO VIII

(a que se refere o art. 23 da Lei nº , de 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.

(...)
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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.

(...)

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 IX

(a que se refere o art. 30 da Lei nº , de de 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 16.4.2013.

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 16.4.2013.

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
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16.4.2013.

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

16.4.2013.

ANEXO X

(a que se refere o art. 31 da Lei nº , de de de 2013)

TABELA DE CORRELAÇÃO PARA O REPOSICIONAMENTO DOS SERVIDORES

NOS NÍVEIS DA NOVA ESTRUTURA DAS CARREIRAS DO GRUPO DE

ATIVIDADES DE TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO E DAS

CARREIRAS DE TÉCNICO FAZENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DE

ANALISTA FAZENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

X.1 - Auditor Fiscal da Receita Estadual - Afre

* - A tabela de correlação para o reposicionamento da carreira de Auditor Fiscal da

Receita Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2013.

X.2 - Gestor Fazendário - Gefaz

*  -  A  tabela  de  correlação  para  o  reposicionamento  da  carreira  de  Gestor

Fazendário foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2013.

X.3 - Técnico Fazendário de Administração e Finanças - Tfaz

*  -  A  tabela  de  correlação  para  o  reposicionamento  da  carreira  de  Técnico

Fazendário de Administração e Finanças foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

16.4.2013.

X.4 - Analista Fazendário de Administração e Finanças - Afaz

*  -  A  tabela  de  correlação  para  o  reposicionamento  da  carreira  de  Analista

Fazendário de Administração e Finanças foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

16.4.2013.

ANEXO XI

(a que se refere o § 2º do art. 31 da Lei nº , de de de 2013)

TABELA DE CORRELAÇÃO PARA O REPOSICIONAMENTO DOS SERVIDORES

POSICIONADOS EM NÍVEIS EXTINTOS PELO ART. 29 NOS NÍVEIS E GRAUS DA
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NOVA ESTRUTURA DAS CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE

TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E ARRECADAÇÃO E DAS CARREIRAS DE

TÉCNICO FAZENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DE ANALISTA

FAZENDÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

XI.1 - Auditor Fiscal da Receita Estadual - Afre

* - A tabela de correlação para o reposicionamento da carreira de Auditor Fiscal da

Receita Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2013.

XI.2 - Gestor Fazendário - Gefaz

*  -  A  tabela  de  correlação  para  o  reposicionamento  da  carreira  de  Gestor

Fazendário foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2013.

XI.3 - Técnico Fazendário de Administração e Finanças - Tfaz - 30 ou 40 HORAS

*  -  A  tabela  de  correlação  para  o  reposicionamento  da  carreira  de  Técnico

Fazendário de Administração e Finanças 30 ou 40 horas foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 16.4.2013.

XI.4 - Analista Fazendário de Administração e Finanças - Afaz - 30 ou 40 HORAS

*  -  A  tabela  de  correlação  para  o  reposicionamento  da  carreira  de  Analista

Fazendário de Administração e Finanças 30 ou 40 horas foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 16.4.2013.

ANEXO XII

(a que se refere o art. 37 da Lei nº , de 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

16.4.2013.

I.2 - Carreira de Gestor Fazendário - Gefaz

Carga horária: 40 horas
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* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Gestor Fazendário, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 16.4.2013.

ANEXO XIII

(a que se refere o art. § 2º do art. 38 da Lei nº , de de de 2013)

Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras de Técnico Fazendário de Administração

e Finanças e de Analista Fazendário de Administração e Finanças com vigência a

partir do mês subsequente ao da publicação desta lei até 30/06/2013

XIII.1 - Técnico Fazendário de Administração e Finanças

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 16.4.2013.

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 16.4.2013.

XIII.2 - Analista Fazendário de Administração e Finanças

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 16.4.2013.

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 16.4.2013.

ANEXO XIV

(a que se refere o art. § 3º do art. 38 da Lei nº , de 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 16.4.2013.

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 16.4.2013.

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 16.4.2013.

II.2.2 - 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 16.4.2013.

ANEXO XV

(a que se refere o art. 46 da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO IX

(a que se refere o § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

QUADRO DE CARGOS DO TESOURO ESTADUAL

*  -  O  Quadro  de  Cargos  do  Tesouro  Estadual  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo”, de 16.4.2013.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2013.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator -  Cabo Júlio -  Leonardo

Moreira - Rômulo Viegas.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2013

ATA

ATA DA 5ª REUNIÃO ESPECIAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 15/4/2013

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da reunião - Composição

da Mesa -  Execução do Hino Nacional  -  Palavras do Deputado Rogério Correia -

Entrega do título - Palavras do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva - Apresentação musical -

Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Adelmo Carneiro Leão - Adalclever Lopes - Almir Paraca - André

Quintão - Braulio Braz - Cabo Júlio - Durval Ângelo - Elismar Prado - Gilberto Abramo

- Ivair Nogueira - Liza Prado - Maria Tereza Lara - Paulo Guedes - Paulo Lamac -

Pompílio  Canavez  -  Sávio  Souza  Cruz -  Tadeu  Martins  Leite  -  Ulysses  Gomes  -

Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  16h15min,  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 Almir Paraca, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura das atas das

duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor  -  Destina-se esta reunião  à entrega ao Sr.  Luiz  Inácio  Lula da  Silva,

Presidente da República Federativa do Brasil no período de 2003 a 2010, do título de

Cidadão  Honorário  do  Estado  de  Minas  Gerais,  concedido,  a  requerimento  do

Deputado Rogério Correia, pelo Governador do Estado, por meio de decreto do dia

18/11/2011.
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Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Luiz Inácio Lula da

Silva,  Presidente  da  República  Federativa  do  Brasil  no  período de 2003  a  2010;

Deputado Federal Olavo Bilac Pinto Neto, Secretário de Estado de Desenvolvimento

Regional  e  Política  Urbana,  representando  o  Governador  do  Estado,  Antonio

Anastasia;  Antônio  Andrade,  Ministro  de  Estado  da  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento;  Aloizio  Mercadante,  Ministro  de  Estado  da  Educação;

Desembargador  José  Afrânio  Vilela,  representando  o  Presidente  do  Tribunal  de

Justiça  do  Estado,  Desembargador  Joaquim  Herculano  Rodrigues;  Deputados

Federais Weliton Prado, representando a Câmara dos Deputados, e Reginaldo Lopes;

a Exma. Sra. Andréa Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral do Estado; os

Exmos.  Srs.  Délio  Malheiros,  Vice-Prefeito  Municipal  de  Belo  Horizonte,

representando o Prefeito Marcio Lacerda; Vereador Juninho Paim, representando o

Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte,  Léo  Burguês;  e  Rui  Falcão,

Presidente do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores; a Exma. Sra. Beatriz

da Silva Cerqueira, Presidente da Central Única dos Trabalhadores em Minas Gerais

- CUT-MG -; e os Exmos. Srs. Deputados Adelmo Carneiro Leão e Rogério Correia,

autor do requerimento que deu origem a esta solenidade.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

por músicos da Orquestra Sinfônica do Estado de Minas Gerais, patrimônio cultural

do Estado.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

O locutor - Comunicamos aos presentes o recebimento de mensagens enviadas

pelos  Exmos.  Srs. Presidente do Senado Federal,  Senador  Renan Calheiros;  dos

Senadores Aécio Neves e Zezé Perrella; da Sra. Dorothea Werneck, Secretária de

Desenvolvimento Econômico; e do Sr. Alexandre Silveira, Secretário Extraordinário de

Gestão Metropolitana.  Nessas  mensagens,  lamentam sua ausência,  em razão de

compromissos previamente agendados, manifestam seus cumprimentos ao Deputado

Rogério Correia pela iniciativa e parabenizam o ex-Presidente Lula pela honraria que

receberá nesta tarde.
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Palavras do Deputado Rogério Correia

Boa tarde a todos, senhoras e senhores, companheiras e companheiros. É uma

honra tê-los nesta homenagem ao nosso querido e eterno ex-Presidente Lula.

Saúdo a Mesa, cumprimentando o Exmo. Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais;  e,  na  sua  pessoa,  todos  os

Deputados Estaduais presentes; o Exmo. Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da

República  de  2003  a  2010,  nosso  homenageado;  o  Sr.  Olavo  Bilac  Pinto  Neto,

Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, representando

o Governador do Estado, Exmo. Antonio Anastasia; o Exmo. Sr.  Antônio Andrade,

recém-nomeado Ministro de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e nosso

colega  e  ex-Deputado  Estadual  -  fomos  Líderes  no  governo  Itamar  Franco

conjuntamente, e é um prazer tê-lo aqui, Toninho Andrade. Cumprimento também o

Sr.  Aloizio  Mercadante,  Ministro  de  Estado  da  Educação,  assim  como  todos  os

militantes da educação que lutam por um Brasil mais justo com o Pronatec e o ProUni

e as políticas públicas aqui presentes; o Exmo. Desembargador José Afrânio Vilela,

representando o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais;  o

Deputado Federal Weliton Prado, representando a Câmara dos Deputados, em cuja

pessoa cumprimento os  Deputados e Deputadas presentes;  a Exma. Sra.  Andréa

Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais, que muito

contribui  para  o  andamento  dos  trabalhos  na  Assembleia;  o  Exmo.  Sr.  Délio

Malheiros, Vice-Prefeito de Belo Horizonte, que foi nosso colega, Deputado Estadual

nesta Casa; o Exmo. Vereador Juninho Paim, representando o Presidente da Câmara

Municipal de Belo Horizonte, Léo Burguês.

Cumprimento  também  todos  os  filiados  ao  PT,  na  pessoa  dos  nossos  dois

Presidentes  aqui  representados,  Rui  Falcão,  Presidente  Nacional  do  PT,  e  o

companheiro  Reginaldo  Lopes,  Presidente  Estadual  do  PT.  Na  pessoa  da

companheira Beatriz da Silva Cerqueira, representando a CUT, cumprimento todos os

movimentos sociais do campo e da cidade.

Presidente  Lula,  senhoras  e  senhores,  companheiros  e  companheiras,  essa

honraria ao Presidente Lula foi concedida em 2011. Eu o fiz por iniciativa própria, mas

representando  na  época  um  grupo  de  Deputados  desta  Casa,  que  compunham
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naquela ocasião o Bloco Minas sem Censura, formado pelo PT, com 11 Deputados,

pelo PCdoB, com 2 Deputados, pelo PMDB, com 8 Deputados, e pelo PRB, com 2

Deputados; éramos os 23 Deputados. Eu apresentei em nome de todos nós essa

sugestão de concessão do título de cidadão honorário ao Presidente Lula, que foi

acatada pelo conjunto dos Deputados desta Casa. Portanto, o Presidente Lula hoje é

nosso cidadão, a partir  também de um ato do Governador Anastasia, que o torna

representante de toda Minas Gerais, de todos os partidos políticos, e tenho certeza,

de todo o povo mineiro.

Inicialmente, em 2011, queríamos fazer a concessão do título ao Presidente, mas

depois ele teve uma doença, felizmente hoje curada, e o Presidente lutou com nossas

orações e nossa torcida. Veio a eleição de 2012 e achamos melhor não misturar essa

homenagem com o pleito, e estamos hoje fazendo a entrega desse título de cidadão

honorário.

Minas Gerais reconhece o papel histórico deste brasileiro,  retirante do Nordeste,

que muito cedo foi para o coração do capitalismo brasileiro, e de lá construiu uma

rara trajetória de intensa brasilidade. E dessa intensa brasilidade, é muito fácil extrair

forte e significativa mineiridade. Conceder um título ao Presidente Lula e explicar o

porquê do título é ao mesmo tempo muito fácil e muito difícil.  É fácil pelo o que o

Presidente  fez  por  Minas  Gerais  e  aqui  seria  até  enfadonho  enumerar  todos  os

projetos sociais, as obras de infraestrutura. São muitas as lembranças que temos do

Presidente  Lula.  Por  isso,  essa  facilidade  em  lhe  conceder  o  título  de  cidadão

honorário. Mas, depois que o Obama disse que o Lula é o “cara”, ele já virou um

cidadão mundial, e nós não conseguimos nem enaltecer tudo o que ele fez.

Mas a tentação para provar que essa mineiridade existe é buscar nos números dos

seus oito anos de governo aquilo que impactou positivamente em nosso Estado: na

vida dos idosos, das crianças, das pessoas deficientes, das pessoas discriminadas;

daquelas vulnerabilizadas, às vezes pelo machismo, pela homofobia, pelo racismo;

dos  jovens  que  tiveram  acesso  às  universidades  públicas  e  privadas  -  faço  um

parêntese  para  ressaltar  a  nossa  querida  Universidade  Federal  dos  Vales  do

Jequitinhonha e do  Mucuri,  pois  só mesmo o  Lula  para  cravar  uma universidade

nessa região tão importante de Minas Gerais -; de homens e mulheres que puderam



941
____________________________________________________________________________

e podem experimentar mais de uma década de emprego contínuo de sua força de

trabalho; enfim, de milhões de cidadãos e cidadãs que aprenderam que têm direitos,

e que isso não decorre de favores de quem quer que seja.

Aliás, já que estamos em Minas Gerais,  teríamos extrema facilidade de minerar

essas informações  e transformar  essa homenagem num desfile  de  números,  que

fizeram bem à maioria de seus agora concidadãos. Muitos poderão dizer: “Isso foi

feito no Brasil todo, isso não distingue a mineiridade de Lula”. Mas nós acreditamos

que distingue. A trajetória mineira de Lula extrapola seus feitos governamentais. Por

causa disso e de propósito, vamos esquecer por enquanto os números. Vamos nos

lembrar um pouco da história de Lula.

A história de Lula com Minas Gerais tem data. Foi nos idos de 1952, lá pelos dias

18, 19 e 20 de dezembro, que Lula passou pelo nosso Estado, com sua família, na

carroceria de um caminhão que transportava mais de 30 pessoas, sentadas no pau

de arara, naquela tábua que fica no meio do caminhão. Nem o privilégio do encosto

tinham. O garoto Luís Inácio conheceu as terras mineiras, passando por Teófilo Otôni

e Governador Valadares.

Eu pessoalmente vim saber de Lula a partir das famosas greves de 1978, no ABC

Paulista. Em 1979, o comando da greve estadual dos trabalhadores em educação

teve como grande líder o Luiz Dulci, nosso ex-Ministro aqui presente. Na pessoa do

Dulci, também parabenizo o conjunto do ex-Ministros presentes nesta homenagem.

Discutimos ansiosos a agenda da luta que era sua, dos operários e também nossa. A

primeira vez que estive com Lula foi aqui em Belo Horizonte. Lula veio para mediar,

para apaziguar uma greve na construção civil de Belo Horizonte que culminou com a

morte do operário Orocílio, morto pelas forças de repressão na época da greve da

construção civil.

Depois disso, veio a construção do PT. Percorrer este Estado, sob a liderança e a

inspiração de Lula, foi um desafio para todos nós. Era um tempo de medo. A ditadura

militar estava presente e nos vigiava. Nesse sentido, formar os primeiros núcleos e

comissões provisórias do PT era um ato de ousadia. Preconceito, conservadorismo,

memória de prisões, torturas, assassinatos, demissões, exílios eram fortes obstáculos

ao nosso trabalho.
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Sobre Lula, dividiam-se as opiniões. Para muitos, ele era um mero agente de um

mítico  movimento  comunista  internacional,  mas,  para  a  grande  maioria,  era  um

companheiro que resolvera enfrentar a ditadura e os patrões, tudo isso ao mesmo

tempo.  Eis  aí  a  primeira  taxa  de  mineiridade  que  reconhecemos  em  Lula.  A

democracia retorna aos interiores deste Estado, sob a bandeira da construção de um

partido do mundo do trabalho, como já disse, e sob a liderança e a inspiração de Luís

Inácio Lula da Silva.

Ao mesmo tempo, amadurecia o sindicalismo livre e combativo. Não foram poucas

e  importantes  as  eleições  sindicais  que  ganhamos  nas  Alterosas,  nas  quais

exibíamos a presença física e virtual do Lula. Temos o Sindicato dos Metalúrgicos de

Belo Horizonte e Contagem, o Sindicato dos Bancários, a consolidação do Sind-UTE,

a  construção  de  dezenas  de  entidades  em  categorias  desorganizadas  e  sem

representação  sindical,  a  retomada  do  movimento  orgânico  e  sindical  dos

trabalhadores rurais, dos nossos agricultores familiares.

Essa é outra vertente de resgate da democracia nessas Minas Gerais. Um vigoroso

movimento sindical era retomado aqui, servindo de ponto de apoio para muitas outras

lutas,  como  no  terreno  dos  direitos  humanos,  do  direito  à  terra,  à  moradia,  à

educação e à saúde. O novo sindicalismo rompe as fronteiras do corporativismo e

abre suas portas às reivindicações mais gerais do povo mineiro.

Já nesse momento disputávamos eleições. E as ousadias de 1978, 1979 e 1980

ganhavam  contorno  programático:  participação  popular,  transparência,  liberdade e

distribuição de renda eram a pauta daqueles tempos de superação do regime militar.

Lula era o signo desse programa: terra, trabalho e liberdade. Sua trajetória de menino

retirante e operário tinha forte identidade com amplas parcelas da população mineira

que  conheciam  o  significado  da  migração  para  São  Paulo,  fugindo  da  seca,  da

miséria e da ignorância.

E veio a campanha “Diretas já”, em 1984. Sua presença aqui não se restringiu a

comparecer em comícios e em palanques na Praça da Rodoviária em Belo Horizonte,

que  estavam  sempre  cheios.  Nas  caminhadas  nas  ruas,  no  diálogo  com  vários

setores sociais, com a Igreja Católica e com outras, com setores do empresariado e

com lideranças regionais de partidos políticos, Lula foi presença constante nas terras
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mineiras.

Em 1989, na disputa presidencial, a candidatura Lula nos proporcionou uma das

mais  profícuas  experiências  de  conhecimento  de  nosso  povo,  de  suas  crenças,

receios e expectativas. Em Belo Horizonte, a Capital, até os dias das eleições, no 1º e

no 2º turnos, a sensação era de vitória, não dos militantes, mas do povo de Belo

Horizonte. Os mais pobres, os de classe média, assim chamada, com o polegar e o

indicador esticados, formando o L, de Lula, eram uma marca nas ruas da cidade. A

dor, a tristeza e a frustração pela derrota expandiram-se de Belo Horizonte por toda

Minas Gerais.

Depois, tivemos as Caravanas da Cidadania. Nelas, Lula percorreu Minas inteira.

No Norte, no Noroeste, nos Vales do Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce, na Zona da

Mata,  no Centro, no Sul,  no Lago de Furnas e no Sudoeste, Lula sempre esteve

presente,  fortalecendo  os  vínculos  de  nosso  Estado  com  as  nossas  demandas

sociais, econômicas e políticas. Nesses intervalos, ganhamos eleições importantes,

como em Betim, Belo Horizonte, Contagem, Nova Lima, Ipatinga, grande parte do

Vale  do  Aço,  Governador  Valadares  e  Teófilo  Otôni.  Esses  são  apenas  alguns

exemplos.

Entre as  muitas  homenagens,  coincidentemente,  tivemos um título de  cidadania

honorária em Belo Horizonte, em que tive a honra de participar como coautor. Foi o

tempo  do  Orçamento  Participativo,  da  transparência  e  da  participação  popular,

inéditos na definição das prioridades de governo. Era o tempo do Bolsa Escola, que

foi criado em Belo Horizonte, por meio de um projeto de minha iniciativa,  quando

Vereador,  sancionado  pelo  nosso  querido  Patrus  Ananias,  Prefeito  à  época,  que

também está aqui presente, em nome dele saúdo também toda a nossa militância.

Depois, esse programa foi implantado pelo saudoso e grande Célio de Castro, que

nos traz grandes lembranças. Era o tempo das conquistas em direitos humanos, das

mesas  permanentes  de  diálogo  com  os  servidores,  de  política  habitacional  de

saneamento,  saúde,  educação,  etc.  Enfim,  era  um tempo de muitos  embriões de

políticas públicas e de engenharia institucional, que influenciaram até mesmo seus

dois governos. Eis aí alguns dados de sua certidão mineira.

No entanto,  temos muito  mais.  Eleito  Presidente  da  República,  e aqui  abro um
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parêntese: eleito Presidente da República com o José Alencar, nosso Vice-Presidente

mineiro, que hoje, certamente, estaria satisfeito com os juros baixos e xingando quem

quisesse fazer - como fazem alguns - campanha para aumentar juros no Brasil. José

de Alencar,  grande lembrança de todos nós,  nosso grande Vice-Presidente!  Eleito

Presidente da República, Lula eliminou um trauma dos mineiros. Falo da relação de

nosso  Estado  com  o  governo  federal.  Lula  tratou  o  Estado  de  Minas  de  forma

respeitosa e republicana; tratou assim o Governador eleito à época, Aécio Neves, em

2002,  a  despeito  de  diferenças  partidárias  e  ideológicas.  Só  por  essa  conduta

republicana, Lula já mereceria o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais.

Antes disso, lembro-me de Lula, em 1999, com o Governador Itamar Franco, como

liderança nacional de nosso partido, entrando em Ouro Preto, para receber uma das

homenagens inspiradas nos heróis da Inconfidência, em 21 de abril, sem os cordões

da tropa de choque a nos ameaçar,  que eram constantes, mas, naquele dia,  não

estavam lá. Era uma celebração inédita, uma celebração da liberdade, da democracia

e de pertencimento a uma Nação.

Enfim,  eu  poderia  enumerar  aqui  várias  outras  questões  levantadas  durante  o

período em que o Presidente Lula tantas vezes esteve em Minas Gerais.  Poderia

também  ir  aos  números,  mas  não  vou,  evidentemente,  enjoar  a  todos  nós,  que

queremos ouvir o Lula. Não vou ficar falando de números, mas apenas citar alguns

que, pela sua grandiosidade, nos darão o exemplo do que o Lula fez para Minas.

Por exemplo, o programa Bolsa Família,  neste mês de março - e é claro que a

Presidenta  Dilma continua e  o  expande -,  beneficiou  em Minas  Gerais  1.183.948

famílias. Isso significa a transferência, repito, só no mês de março o Bolsa Família

transferiu R$165.344.791,00 para o nosso Estado, com valor médio de R$139,66 por

família.  Isso  sem  levar  em  consideração,  ainda  nesses  números,  os  que  se

emanciparam do programa por terem conseguido outra fonte de renda.

Lula, poderíamos citar os dados do ProUni, que são também especulares. Desde

2005, Mercadante, já acumulamos 187.790 estudantes mineiros beneficiados, e mais

de 60% com bolsas integrais.  Poderíamos citar  também o Pronatec. A Presidenta

Dilma comemora os resultados. São 380 mil inscritos no Pronatec no Brasil só do

Brasil sem Miséria. Faço aqui um parêntese. O Presidente Lula teve de revogar uma
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lei  no  Congresso  Nacional  que  proibia  o  governo  federal  de  investir  em  ensino

profissionalizante. Primeiro, o Lula revogou a lei, para depois começar a investir no

ensino profissionalizante, e o Pronatec hoje é orgulho do povo brasileiro e mineiro.

Poderíamos, Lula, citar vários dados. Vou pular algumas páginas porque são muitos

nomes. Mas não posso deixar de citar alguns dados do PAC. Quero apresentar os

dados,  em  conjunto,  do  governo  do  Presidente  Lula  e  do  início  do  governo  da

Presidenta  Dilma.  Digo  início  porque,  de  fato,  estamos  no  início  e  muito  ainda

teremos a fazer no governo da Dilma. Os dados do PAC para Minas é importante

serem citados. O investimento previsto até 2014 é de cerca de R$58.000.000.000,00.

O  pós-2014,  por  enquanto,  está  estimado  em  R$22.000.000.000,00.  No  eixo  de

transporte,  o  que  inclui  as  estradas,  são  cerca  de  R$18.000.000.000,00,  fora  os

regionais  que  se  articulam com outros  Estados.  No eixo  Energia,  estão  previstos

R$30.000.000.000,00  no  PAC.  No eixo  Cidade Melhor,  meu  grande  Líder  do  PT,

Deputado  Paulo  Guedes,  que  inclui  saneamento,  pavimentação,  Avenida  Antônio

Carlos e tantas outras da Capital e do interior, estão previstos R$9.400.000.000,00.

No eixo Comunidade Cidadã,  a previsão é de R$720.000.000,00,  compreendendo

unidades básicas de saúde, pronto-atendimentos, creches, quadras, escolas, praças

de esportes e assim por diante. No eixo Minha Casa, Minha Vida, estão previstos

R$15.200.000.000,00.

Enfim, Lula, poderíamos passar o resto do dia, como já disse, levantando números

do programa Luz para Todos. O Vilson, da Fetaemg, e o José Lemos, da Fetraf, estão

aqui.  Os companheiros do MST sabem bem que o programa trouxe dignidade ao

campo e que poderíamos afirmar esses números grandiosos do Luz para Todos em

Minas. Todos sabem dos empregos criados pelo incentivo à cadeia automotiva, do

acesso de consumo básico dos produtos da linha branca.  Quem sabe, levantar o

próprio aquecimento do turismo, do uso de aviões por quem nunca tinha pisado em

um aeroporto, de quem passeia e tem férias.

É claro que há ainda muito a fazer. Você, Presidente, pegou este país sucateado

industrialmente, desmoralizado na comunidade internacional. Abro um parêntese para

saudar a democracia na Venezuela, onde o resultado eleitoral estabelece a existência

da democracia na América Latina, o que é novidade no cenário recente da política
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internacional que o Presidente Lula tanto ajudou a construir através de relações no

Mercosul.

Mas éramos um país com apagão elétrico, fruto de privatizações irresponsáveis.

Nossas  reservas  internacionais  eram  pífias.  Éramos  credores  e  estávamos

ajoelhados  diante  do  FMI,  que  agora  está  lá  na  Europa  assombrando  os

trabalhadores europeus. Os servidores não tinham reajuste havia mais de oito anos;

porém, se a dívida histórica de 500 anos das elites deste país para com seu povo não

foi saldada em seus oito anos de governo, Lula, e não seria mesmo, o caminho foi e

está sendo indicado. Nem a crise internacional profunda segurou e afundou o Brasil.

Pelo contrário, o País continua crescendo e continua dividindo renda.

Além  de  tudo  o  que  foi  possível  fazer,  o  Presidente  ainda  deu  um  derradeiro

presente a Minas Gerais antes de deixar a Presidência: indicou e forneceu a cereja

do bolo, colocando a Dilma, mineira de Belo Horizonte, na Presidência da República.

Minas Gerais também tem, além do nosso Presidente cidadão honorário,  a nossa

Presidenta  Dilma,  belo-horizontina  e  mineira  de  nascença.  Lula,  você  é  o  nosso

cidadão mineiro. Muito obrigado.

Entrega do Título

O locutor - Neste instante o Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis

Pinheiro, fará a entrega do título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais ao

Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, passando-lhe às mãos o diploma. O título a ser entregue

traz  os  seguintes  dizeres:  “Cidadania  Honorária  do  Estado  de  Minas  Gerais.  O

Governador do Estado de Minas Gerais, nos termos do decreto do dia 18/11/2011 e a

requerimento da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, concede ao Sr.

Luiz Inácio Lula da Silva o título de Cidadão Honorário do Estado de Minas Gerais,

em reconhecimento dos mineiros aos seus ingentes esforços em favor da integração

e  do  desenvolvimento  da  Nação  brasileira  no  curso  de  sua  gestão  à  frente  da

Presidência  da  República,  bem  como  por  seu  exemplo  de  vida  dedicada  à

democracia e à consecução dos direitos e garantias sociais”.

O Sr.  Presidente - Deputado Rogério Correia, solicito sua ilustre presença neste

momento.

- Procede-se à entrega do título.
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Palavras do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva

Cumprimento  o  meu  caro  Deputado  Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais; o meu caro companheiro Rogério Correia,

autor do requerimento para concessão desta homenagem, a quem agradeço muito; o

meu querido companheiro Aloízio  Mercadante,  Ministro da Educação;  o meu caro

Antônio Andrade, Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do governo da

Presidenta Dilma Rousseff; o meu querido companheiro Rui Falcão, Presidente do

Diretório  Nacional  do  PT;  o  meu caro  Deputado Federal  Olavo Bilac  Pinto  Neto,

Secretário  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana,  representando  o

Governador do Estado, Antonio Anastasia; o meu caro Délio Malheiros, Vice-Prefeito

de Belo Horizonte; o Deputado Federal Weliton Prado, representando a Câmara dos

Deputados;  o  Vereador  Juninho  Paim,  representando  o  Presidente  da  Câmara

Municipal  de  Belo  Horizonte;  o  meu  caro  Deputado  Federal  Reginaldo  Lopes,

Presidente  do  PT  de  Minas  Gerais.  Também  cumprimento  meus  queridos

companheiros Walfrido dos Mares Guia, ex-Ministro do Turismo; Saraiva Felipe, ex-

Ministro  da  Saúde;  Anderson  Adauto,  ex-Ministro  dos  Transportes;  meu  querido

companheiro  Patrus  Ananias;  meu  querido  companheiro  Nilmário  Miranda;  meu

querido companheiro Luiz Dulci, ex-Ministro da Secretaria-Geral da Presidência da

República; meu querido companheiro Hélio Costa, ex-Ministro das Comunicações do

meu governo. Quero cumprimentar todos os Prefeitos aqui presentes; o Prof. Clélio

Campolina,  Reitor  da  UFMG;  os  Deputados  Estaduais  e  os  Vereadores.  Quero

cumprimentar o companheiro Paulo Guedes, Líder do PT na Assembleia Legislativa

de  Minas  Gerais;  e  a  nossa  querida  companheira  Beatriz  da  Silva  Cerqueira,

Presidente da CUT Minas Gerais.

Meus amigos e minhas amigas, não se assustem com o volume, porque a letra é

muito  grande e  o  discurso  será  curto.  Quero  começar  contando  para  vocês  uma

história. Em julho de 1979, vim a Minas para atender ao chamado dos trabalhadores

da construção civil que haviam deflagrado o movimento conhecido como Greve dos

Pedreiros. Na verdade, uma greve organizada pelos próprios trabalhadores, sem o

apoio  da  direção e do seu sindicato e que pegou de surpresa a população e as

autoridades. Meses antes já haviam acontecido em Minas Gerais outras importantes
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paralisações: a dos metalúrgicos de João Monlevade e a dos professores da rede

pública.  Desde a  famosa greve de Contagem,  em 1968,  não se viram em Minas

assembleias, passeatas e manifestações de rua tão massivas quanto as que foram

realizadas  por  essas  categorias,  tal  como  em  São  Bernardo  do  Campo.  As

assembleias dos pedreiros de Belo Horizonte lotaram um estádio de futebol - no caso,

as arquibancadas e o gramado do antigo campo do Atlético, bem perto daqui -, mas,

da mesma forma como em São Bernardo e outras cidades, também foram duramente

reprimidas.

No dia  30/7/79,  milhares  de  trabalhadores  reuniram-se na  Praça  da  Estação  e

subiram em passeata para participar da assembleia. Quando já estavam próximo ao

estádio, a polícia interveio com violência. Cerca de 60 pessoas ficaram feridas, 100

foram presas, e o operário Orocílio Martins Gonçalves foi morto com um tiro no meio

da rua cercada pelos policiais. Orocílio tinha apenas 24 anos, era casado e pai de um

filho recém-nascido. A tragédia fez com que o Tribunal Regional do Trabalho, numa

decisão corajosa, considerasse a greve legal e determinasse que o reajuste salarial e

o pagamento dos dias parados fossem dados aos trabalhadores.

Para  mim,  do  ponto  de  vista  existencial  e  político,  aquele  chamado  dos

trabalhadores  de  Belo  Horizonte  foi  muito  marcante,  pois  eu  não  conhecia

pessoalmente ninguém do movimento, mas me chamaram e me receberam como um

irmão de classe. Aliás, no apoio aos pedreiros, estive ao lado dos principais líderes do

novo sindicalismo mineiro: com os companheiros Dídimo Paiva, que era Presidente

do Sindicato dos Jornalistas; Arlindo Ramos, que era Presidente do Sindicato dos

Bancários;  João  Paulo  Filho  Vasconcelos,  que  era  Presidente  do  Sindicato  dos

Metalúrgicos  de  João  Monlevade;  Wagner  Benevides,  que  era  Presidente  do

Sindicato dos Petroleiros; e Dulci, que era o mais novo grevista da cidade com uma

greve dos professores liderada pela UTE.

Naquele momento, o que acontecia no ABC Paulista, em Minas e em outros pontos

do  País  demonstrava  que  o  movimento  dos  trabalhadores  havia  adquirido  nova

dimensão histórica. Não era só a oposição à ditadura que assumia um caráter popular

e a percepção de que o monopólio da política pelas elites havia se rompido. Tudo isso

era muito importante, mas havia algo ainda mais significativo: o fato de que o avanço
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do  movimento  dos  trabalhadores  já  não  dependia  tanto  de  conquistas  materiais

imediatas, a compreensão de que derrotas e vitórias faziam parte de um aprendizado

coletivo, cuja finalidade, além da resistência econômica, era a alta afirmação cultural,

social  e  política  dos  trabalhadores  e  do  conjunto  das  classes  populares.

Compreensão que iria se traduzir  mais adiante na fundação do PT, na criação da

CUT, nas campanhas das Diretas Já, na Constituinte soberana e em tantas outras

mobilizações que transformariam profundamente a face do País.

Comecei lembrando a greve dos pedreiros para dizer a vocês que minha relação

com Minas já nasceu na luta em torno de causas libertárias do Estado e do País.

Surgiu  no  combate  ao  autoritarismo  e  se  consolidou  nas  grandes  batalhas  pela

redemocratização.  Mas  não  parou  aí.  Desdobrou-se  em  um  vigoroso  projeto  de

mudança social e emancipação de nosso povo, que sairia vitorioso das urnas em

2002,  inaugurando  uma  nova  época  na  vida  brasileira  de  desenvolvimento  e

oportunidade para todos. Ao longo desse processo, a contribuição de Minas sempre

foi fundamental.

Desde aquela época, foram inúmeras as ocasiões em que voltei a Minas, seja para

apoiar legítimas reivindicações dos homens e mulheres deste Estado, seja para pedir

e obter o generoso apoio do povo mineiro à construção de um novo Brasil. Nossa

relação foi tecida ao longo de mais de 35 anos de imenso convívio. Se tenho tanto

respeito e carinho por Minas e, permitam-me dizer, se os mineiros têm tanto respeito

e carinho por  mim, isso é porque entre nós se criou  uma profunda identidade,  é

porque acreditamos nos mesmos valores éticos e políticos, temos a mesma visão

humanista da existência, o mesmo compromisso de vida com a dignidade e com a

justiça.

Não existe uma única região de Minas que eu não tenha visitado e, mais do que

isso, que eu não tenho percorrido e conhecido diretamente, sempre em diálogo com

os pobres, com os trabalhadores urbanos e rurais, com os intelectuais e artistas, com

as pastorais, com os empresários e as lideranças políticas.

Quando me refiro ao Norte de Minas, ao Sul, ao Triângulo, ao Vale do Parnaíba, à

Região Metropolitana, ao Rio Doce, ao Vale do Jequitinhonha, ao Oeste, à Zona da

Mata, ao Vale do Aço e a qualquer outro rincão de Minas, não estou falando apenas
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de nome e classificações geográficas. Falo de terras, de ambientes, de comunidades,

de gente de carne e osso -  e alma -  que tive a alegria de conhecer  nas minhas

andanças  pelas  várias  Minas  e  pelos  Campos  Gerais  que  integram  esse

inconfundível e fascinante Estado brasileiro.

Tomo  a  liberdade  de  homenagear  a  cada  uma  e  a  todas  regiões  de  Minas,

manifestando o meu afeto pelo nosso querido Vale do Jequitinhonha. Muitas vezes

estive no Vale, e outras voltarei, se Deus quiser. Em 1995, fizemos no Jequitinhonha

uma  extraordinária  Caravana  da  Cidadania,  que  se  deteve  em  11  cidades,  de

Diamantina a Almenara, ouvindo e conversando com a população, conhecendo de

perto as suas carências e anseios e debatendo com ela as soluções para os seus

problemas. Ali descobri pessoas incríveis, que nunca mais saíram da minha mente e

de meu coração, como, por exemplo, o Bispo de Araçuaí, D. Enzo, o trabalhador rural

Vicente Nica e a nossa pequena grande Cacá, primeira Prefeita do PT de Araçuaí, do

Vale do Jequitinhonha.

É importante lembrar que eu estava de férias no Rio de Janeiro, em Cabo Frio, no

dia  da posse da Cacá.  Saí  de  lá  para ir  a  Araçuaí  na posse da Cacá.  Veja,  Sr.

Presidente, que coisa absurda. Ela quase não tomou posse porque o Prefeito tinha

saído da cidade e levado a chave da Prefeitura com ele. Tivemos de abrir a porta.

No Vale, a fisionomia de Minas, às vezes, é seca, dura, tem cicatrizes deixadas pela

miséria e a fome. Com frequência,  as mãos e as  caras são ásperas, refletindo a

injustiça  e  o  sofrimento  secular.  Mas  aquele  povo  também  possui  uma  beleza

delicada e altiva, uma força impressionante para enfrentar as adversidades. É um

povo carente, mas insubmisso, que não se rende à prepotência, à desigualdade, à

exclusão, não aceita ser embrutecido. O melhor exemplo disso é a esplêndida arte do

Jequitinhonha - a sua música, por exemplo -, que transfigura, com enorme talento, o

sofrimento em esperança, a carência em abundância compartilhada.

Não tratarei  aqui  da  história  rebelde  de Minas  e do  seu insubstituível  papel  na

construção da nacionalidade. Nem da riquíssima cultura mineira, de seus poetas e

romancistas, de seus pintores, escultores, artesãos, músicos, cineastas, atores, de

seus pensadores e cientistas, dessa inigualável mescla de razão e sentimento que

Minas oferece permanentemente ao Brasil. Não vou lembrar as delícias da culinária
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mineira, para não ficar com água na boca de um frango preguento no Xapuri. Nem

citarei as grandes equipes de futebol - o Cruzeiro de Tostão e Dirceu Lopes, o Atlético

de Cerezo, Paulo Isidoro e Reinaldo... Não vou citar nem o América, que, embora não

tenha  sido  tantas  vezes  campeão,  quem  sabe?,  fez  nascer  grandes  atletas,  que

fizeram o Cruzeiro e o Atlético tão grandes com jogadores formados na base.

Da mesma forma, não vou listar os grandes líderes políticos que Minas já deu ao

País, a exemplo da nossa querida Presidenta Dilma Rousseff  e também do nosso

inesquecível companheiro José Alencar. Só por ter-me dado um parceiro magnífico

como José Alencar,  eu já teria de ser  eternamente grato a Minas.  E, por  nos ter

presenteado com essa mulher capaz, eficiente e justa, que hoje lidera com tanto êxito

os destinos do nosso país, o Brasil inteiro tem de ser eternamente grato a Minas

Gerais.

Recordo com emoção de alguns companheiros e companheiras que já não estão

fisicamente  entre  nós  -  o  seu exemplo,  sim  -  e  que dedicaram o melhor  da  sua

inteligência, sensibilidade e energia à vitória do nosso projeto coletivo e à causa da

libertação  social.  Militantes  e  seres  humanos  admiráveis,  despojados,  fraternos.

Penso, por exemplo, no grande psicanalista Hélio Pellegrino, no grande Betinho e no

grande Henfil;  na D. Helena Greco e no Célio de Castro; no meu querido, velho e

saudoso  companheiro  de  campanha,  Joaquim,  que  foi  candidato  a  Senador  nas

eleições de 1982;  no  companheiro Mílton  Freitas;  e  no nosso querido  e saudoso

Dazinho, que foi Deputado nesta Casa.

O Sr. ... - Pelé, Lula.

O Sr. Luiz Inácio Lula da Silva - O companheiro lembrou bem, porque Pelé não é

pernambucano;  é  mineiro,  de  Três  Corações.  É  que  pensei  que  ele  fosse

pernambucano.

Assumindo a Presidência da República em 2003, pudemos retribuir ao povo mineiro

todo esse apoio e carinho. Orgulho-me de ter valorizado fortemente esta terra e sua

gente.  Nesse  período,  o  volume  de  recursos  aplicados  em  Minas  Gerais  foi

excepcional; os investimentos produtivos, as obras de infraestrutura e os programas

sociais que o governo federal realizou em Minas contribuíram e muito para tornar

mais digna a vida dos mineiros. E meu orgulho é maior ainda quando vejo que a
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Presidenta Dilma está fazendo por Minas ainda mais e, se Deus quiser, muito melhor.

Não é o caso de fazer aqui o inventário completo de tudo o que o governo federal

fez na última década pelo desenvolvimento econômico e social deste Estado. O povo

de Minas, mais que ninguém, sabe como e por que a sua vida melhorou. Por tudo

isso, o título de cidadão mineiro com que vocês hoje me distinguem é uma grande

honra. Honra que implica seguir fiel aos valores e ideais que compartilhamos e que

dão sentido a nossa vida. E em continuar lutando até quando Deus me der forças

para fazer avançar a democracia e a igualdade social em nosso país.

Se me permitirem, quero concluir dizendo a vocês, com toda a sinceridade, que,

mesmo antes de receber esse título tão importante, eu já me sentia em casa em

Minas Gerais; já me sentia em família, entre irmãos; já me sentia mineiro de alma e

de coração. Muito obrigado, Rogério; muito obrigado, povo mineiro.

Apresentação Musical

O locutor - Ouviremos agora mais uma apresentação dos músicos da Orquestra

Sinfônica,  que  executarão  “Por  una  cabeza”,  de  Carlos  Gardel,  e  “Minueto”,  de

Boccherini.

- Procede-se à apresentação musical.

Palavras do Sr. Presidente

Exmo. Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, Presidente da República no período de 2003 a

2010, querido mineiro; Exmo. Sr.  Olavo Bilac Pinto Neto, Secretário de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana, representando o Governador do Estado

de Minas Gerais, Antonio Anastasia; Exmo. Sr. Antônio Andrade, Ministro de Estado

da  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento,  querido  amigo;  Exmo.  Sr.  Dr.  Aloizio

Mercadante,  Ministro  de  Estado  da  Educação;  Exmo.  Sr.  Desembargador  José

Afrânio  Vilela,  representando  o  Desembargador  Joaquim  Herculano  Rodrigues,

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Exmo. Sr.  Deputado Federal Weliton

Prado, representando a Câmara dos Deputados; Exma. Sra. Andréa Abritta Garzon

Tonet,  Defensora  Pública-Geral  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Exmo.  Sr.  Délio

Malheiros,  Vice-Prefeito  de  Belo  Horizonte;  Exmo.  Sr.  Vereador  Juninho  Paim,

representando o Vereador  Léo Burguês,  Presidente da Câmara Municipal  de Belo

Horizonte;  Exmo.  Sr.  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  3º-Vice-Presidente  da



953
____________________________________________________________________________

Assembleia  Legislativa  do  Estado de  Minas  Gerais;  Exmo.  Sr.  Deputado Rogério

Correia, autor do requerimento que deu origem à concessão do título; Exmo. Sr. Rui

Falcão,  Presidente  do  Diretório  Nacional  do  PT;  Exmo.  Sr.  Deputado  Federal

Reginaldo  Lopes,  Presidente  do  Diretório  Estadual  do  PT;  Sra.  Beatriz  da  Silva

Cerqueira,  Presidente  da  CUT,  representando  os  movimentos  sociais;  Exmo.  Sr.

Deputado  Federal  Fábio  Liderança,  por  meio  do  qual  quero  abraçar  todos  os

Deputados  Federais;  quero  saudar  e  abraçar  os  ex-Ministros  Walfrido  dos  Mares

Guia,  Anderson  Adauto,  Patrus  Ananias,  Luiz  Soares  Dulci,  Saraiva  Felipe,  Hélio

Costa e Nilmário Miranda, que tanto trabalharam por uma Minas melhor e por um

Brasil  mais  próspero;  quero saudar  a  Prefeita  Sílvia  e o Prefeito  Evandro,  e,  nas

pessoas destes, abraçar todos os Prefeitos aqui presentes; quero saudar a imprensa,

sempre vigilante e atenta; senhoras e senhores, trabalhadores, mineiras e mineiros.

Devendo ser breve e conciso, como recomenda o bom protocolo e o cerimonial

desta reunião  especial,  nas  palavras de saudação da Presidência  desta  Casa ao

nosso ilustre agraciado com o Diploma de Cidadão Honorário de Minas Gerais, o ex-

Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, devo externar, ao mesmo tempo, o

sentimento-síntese do povo mineiro que este Poder  Legislativo encarna na ordem

constitucional.

Ao refletir sobre o significado da concessão deste título, em iniciativa parlamentar

do nobre Deputado Rogério Correia, consagrada neste Plenário e sancionada pelo

Governador Antonio Anastasia, meu pensamento voltou-se, Presidente Lula, para o

grande processo de transformação histórica que percorre não somente o Brasil, mas

que vem alcançando o mundo inteiro, a partir das últimas décadas do século XX e no

limiar deste século XXI.

Assim, ao projetar a presença do primeiro operário eleito para a Presidência da

República  em  nosso país,  o  agora  conterrâneo  honorário  e  ilustre  brasileiro  Luiz

Inácio Lula da Silva, meus olhos se voltam para a grande virada democrática que

atravessou a América do Sul em passado recente. Muitas lutas de dor e de coragem

puseram fim aos regimes autoritários e às ditaduras declaradas, que sacrificaram,

Presidente  Lula,  toda  uma  nova  geração  política,  dizimando  ou  exilando  jovens

lideranças, plenas de aspirações por uma mudança que afinal aconteceu, repito, em
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virada histórica.  Confluindo,  às  vezes,  no resgate  de valores humanos e políticos

dessa mesma geração dos anos de chumbo, como agora acontece com a Presidenta

Dilma Roussef, na condição histórica de ser a primeira mulher eleita à frente de nosso

país. Ou ainda no exemplo do Uruguai, hoje sob a Presidência do antigo militante da

resistência democrática, José Pepe Mujica.

Essa história,  Presidente Lula,  que caminha a passos largos ao nosso lado e à

nossa frente, sacudindo estruturas seculares, também conduziu à Casa Branca, ao

comando da maior potência econômica do mundo, o primeiro Presidente negro da

história norte-americana, o advogado Barack Obama, Prêmio Nobel da Paz.

Rememoramos também, Presidente Lula, senhoras e senhores, outro Prêmio Nobel

da Paz, que saiu dos grilhões da prisão política, a que esteve submetido por 27 anos,

para derrubar, um a um, os pilares do “apartheid”, o pérfido regime de segregação

racial imposto à África do Sul por mais de meio século, tornando-se o mais importante

líder da África negra, o grande e querido Nelson Mandela.

Ao  mesmo  tempo  em  que  essas  mudanças  promoviam,  nos  anos  de  1980,  o

renascimento democrático do Cone Sul e da África, essa onda libertadora fazia ruir,

no Leste Europeu, ditaduras camufladas por ideologias em absoluto desvio de rota.

Com todas as alternativas próprias de qualquer mudança, eis que o mundo árabe é

hoje sacudido pelas forças que querem vencer os regimes de tutela e de opressão ali

instalados. Mudanças que se estendem também, Presidente Lula, no trono de Pedro,

no Vaticano,  onde hoje temos,  com a simplicidade de Francisco, o primeiro Papa

latino-americano  da  história  milenar  da  Igreja  Católica,  o  argentino  Jorge  Mario

Bergoglio, com sua vocação de servir aos pobres das vilas-misérias, as favelas de

Buenos Aires.

Todos  esses  acontecimentos  históricos,  de  que  somos  ao  mesmo  tempo

participantes e espectadores, mostram que uma revolução - já não mais silenciosa -

está promovendo aquela que será, nos anais da jornada civilizatória, a maior de todas

as conquistas  da humanidade.  Ela  proclamará  que a  grande família  humana não

pode mais continuar convivendo com tantas desigualdades e diferenças, entre ilhas

de prosperidade e imensos bolsões de miséria.

Senhoras e senhores, surgindo das profundezas da vida, como um ditado supremo,
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parece  percorrer  o  mundo  um  verdadeiro  ultimato  que  nos  transmite  a  forte

mensagem de que um novo sentimento de irmandade deve unir  as pessoas e os

povos, alcançando a compreensão final de que todos somos filhos de uma mesma

fonte universal e criadora. Mensagem que nos ensina que a desigualdade, Deputado

Paulo Guedes, e o separatismo não estão no pensamento de Deus, mas nas obras e

nas ações dos homens.

Aqui  mesmo,  caro  conterrâneo  honorário  Lula  da  Silva,  na  modesta  dimensão

política que esta Casa ocupa no cenário institucional do País, sua bandeira e diretriz,

nos dias de hoje, apontam para o combate à fome e à miséria e a luta pela inclusão

social como objetivos permanentes, sendo norte e guia das políticas públicas que

aqui elaboramos e aprovamos.

Diretriz  esta,  Deputado  Rogério  Correia,  que  se  dá  em  franca  harmonia  e

integração com o novo e moderno sistema de gestão pública que o governo mineiro

vem implementando nos últimos anos. Fundado na ética e na transparência, já reflete

seus resultados não apenas num crescimento econômico formidável, acima da média

nacional, como também no desenvolvimento social, como a melhor educação da rede

pública do País. Sabemos, Presidente Lula e Deputado André Quintão, que não há

instrumento  mais  eficaz  para  superar  a  pobreza  e  a  desigualdade  do  que  uma

educação pública de melhor qualidade.

Nobres colegas Deputadas e Deputados, senhoras e senhores, caros convidados;

Exmo. Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, Cidadão Honorário de Minas Gerais, V. Exa. é

acolhido hoje por Minas Gerais como um de seus filhos ilustres, na terra do sonho

premonitório da Independência, que vitimou o herói Tiradentes, e do sonho precursor

da  integração  nacional,  na  metassíntese  da  construção  de  Brasília  no  Planalto

Central  e  na  realização genial  do  Presidente  Juscelino  Kubitschek  de Oliveira,  o

imortal  JK;  na  terra  que  aglutinou  as  forças  democráticas  do  País  na  transição

histórica para o Estado de Direito, liderada pelo saudoso Presidente Tancredo Neves;

no berço do arquiteto da estabilização financeira e do Plano Real,  o  inesquecível

Presidente Itamar Franco.  Todos eles sonharam e souberam construir  uma nação

melhor, como o fez também V. Exa.

É, pois,  esta mensagem solidária,  de confiança e de esperança,  traduzindo seu
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próprio percurso humano e político, que a Presidência desta Casa quis destinar a V.

Exa., Exmo. Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, nesta data que consagra, de direito, sua

cidadania mineira.

Cidadania,  de  fato,  já  prenunciada,  Presidente  Lula,  nos  primórdios  de  sua

liderança sindical,  há mais  de 35 anos,  na  convivência fraternal  e constante  com

mineiros do porte de um Dídimo Paiva, de um Célio de Castro, de um João Paulo

Pires de Vasconcelos, de um Virgílio Guimarães, de um Arlindo Ramos, construtores,

ao seu lado, de um novo sindicalismo brasileiro, seus companheiros de primeira hora.

Uma cidadania que tem, como já afirmamos, o sentimento maior de brasilidade e

que respeita a diversidade e a universalidade, dentro de uma só irmandade, a da

grande família humana. Parabéns, eterno Presidente Lula. Um grande abraço. Muito

obrigado.

O  locutor  -  Atendendo  solicitação  do  Deputado  Rogério  Correia,  autor  do

requerimento  que  solicitou  a  concessão  do  título,  convidamos  a  vir  à  Mesa  os

Deputados  desta  Assembleia  para,  juntos,  entregarem  ao  ex-Presidente  Lula  as

camisas dos times de futebol mineiros.

Antes  de  encerrarmos,  gostaríamos  de  informar  que  o  Sr.  Roberto  Carvalho,

Presidente Municipal de Belo Horizonte do PT, do alto de sua autoridade, confere ao

ex-Presidente Lula o título de Presidente de todas as torcidas mineiras.

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 amanhã, dia 16, às 20 horas, nos

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

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

dia 16/4/2013.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 74/2013

Comissão Especial

Relatório
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Por  meio  da  Mensagem  nº  386/2013,  publicada  em  21/3/2013  no  “Diário  do

Legislativo”, o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do

art.  62,  XXIII,  “e”,  da  Constituição  do  Estado,  a  indicação  da  Sra.  Zuleika  Stela

Chiacchio  Torquetti  para  o  cargo  de  Presidente  da  Fundação  Estadual  de  Meio

Ambiente - Feam.

Constituída esta Comissão Especial, nos termos da alínea “c” do inciso I do art. 111,

combinado com os incisos I e II do § 1º do art. 146 do Regimento Interno, procedeu-

se à arguição pública da indicada.

A Sra.  Zuleika  Stela  Chiacchio  Torquetti  demonstrou  amplo  conhecimento  para

exercer a função indicada, respondendo com clareza e objetividade às questões que

lhe foram formuladas pelos Deputados.

Além disso, pelo "curriculum vitae" apresentado pela candidata, verificamos que ela

possui  formação  profissional  adequada  às  funções  que  irá  exercer,  com  ampla

atuação na área, inclusive na própria Fundação que irá presidir. A candidata possui

experiência  em  cargos  de  direção,  constando  do  seu  currículo  a  atuação  como

Gerente da Divisão de Controle de Indústrias Químicas e Alimentícias, Diretora de

Licenciamento de Atividades Industriais e Minerárias, Diretora de Qualidade e Gestão

Ambiental,  Diretora  de  Gestão  da  Qualidade  Ambiental  e  Diretora  de  Gestão  de

Resíduos, todos na própria Feam.

Conclusão

É, pois, evidente sua capacidade gerencial, o que nos leva a considerar acertada a

indicação de seu nome para o cargo de Presidente da Feam.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Almir Paraca -

Tiago Ulisses.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 136/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  o  projeto  de  lei  em tela,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.758/2010, visa declarar de utilidade pública a

Associação Esportiva  e  Recreativa  Judô São Geraldo  -  AERJSG -,  com sede  no
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Município de Belo Horizonte.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/2/2011  e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Esporte, Lazer e Juventude.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme determina o art. 188, combinado

com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 136/2011 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Esportiva e Recreativa Judô São Geraldo - AERJSG -, 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 na referida lei, pois ficou comprovado que a

entidade é dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais de um ano, e sua

diretoria é formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas

funções.

Note-se  que  o  estatuto  constitutivo  da  instituição  determina,  no  art.  4º,  que  os

membros  do  Conselhos  Diretor  e  Fiscal  e  da  Secretaria  Executiva  não  serão

remunerados; e, no parágrafo único do art. 30, que, na hipótese de sua dissolução, o

patrimônio remanescente será destinado a entidade sem fins econômicos.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 136/2011 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Duilio de Castro - Gustavo Perrella - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.047/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Dilzon Melo, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo
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declarar de utilidade pública a Associação Dom José Antônio do Couto, com sede no

Município de Formiga.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.047/2012 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Dom José Antônio do Couto, com sede no Município de Formiga, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  apoiar  e  orientar

dependentes químicos do sexo masculino e acompanhar seus familiares.

Com  esse  propósito,  a  instituição  mantém  a  Casa  de  Acolhimento  Divina

Misericórdia, onde promove a recuperação e a reabilitação de dependentes químicos,

realiza  trabalhos  humanitários,  assistenciais  e  terapêuticos  e  orienta  as  famílias

envolvidas.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pela referida Associação na luta

contra  as  drogas,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.047/2012, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.779/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria  do  Deputado Rogério  Correia,  o  projeto  de  lei  em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública o Instituto dos Trabalhadores e Trabalhadoras na

Agricultura do Vale do Jequitinhonha - Itavale -, com sede no Município de Medina.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,
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que apresentou.

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.779/2013 pretende declarar de utilidade pública o Instituto dos

Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura do Vale do Jequitinhonha - Itavale -,

com  sede  no  Município  de  Medina,  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  pesquisa  e  difunde  novas  tecnologias

agropecuárias  que  visem  ao  desenvolvimento  local  sustentável,  com  ênfase  na

consolidação da agricultura familiar;  incentiva comportamentos visando à saúde, à

segurança alimentar e à melhoria na qualidade de vida e do ambiente de trabalho;

defende o meio ambiente e a exploração sustentável dos recursos naturais; apoia o

associativismo,  o  cooperativismo e  a  organização  de  sistemas  de  autogestão  na

produção, no beneficiamento, na industrialização e na comercialização dos produtos;

integra seus beneficiários  ao mercado de trabalho;  elabora e implementa projetos

relacionados às áreas educacional, de saúde, de comunicação e de formação técnica

profissional; realiza atividades educativas; promove e apoia processos de construção

da agroecologia, de convivência com o semiárido e de fortalecimento da educação do

campo;  favorece a  assistência  social,  a  assistência  técnica,  a  extensão rural  e  a

segurança alimentar e nutricional; combate a pobreza; incentiva a implementação de

novos modelos  socioprodutivos  e de  sistemas de produção,  comércio,  emprego e

crédito.

Cabe ressaltar que a Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise preliminar

da matéria, apresentou 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.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  social  desenvolvido  pelo  Itavale,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.779/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Fabiano Tolentino, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.794/2013

Comissão de Saúde

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Neider  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  tem  por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Leão da Tribo de Judá, com sede

no Município de Belo Horizonte.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.794/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Leão da Tribo de Judá, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo desenvolver programas de

prevenção contra o uso de drogas e o alcoolismo.

Para a consecução desse propósito, a instituição desenvolve ações de tratamento e

reinserção social  de dependentes químicos e alcoólicos; mantém banco de dados

sobre  as  famílias  dos  assistidos,  quanto  às  suas  condições  socioeconômicas,

educacionais,  culturais  e de saúde; promove palestras  com o objetivo de divulgar

informações  sobre  a  prevenção  contra  o  uso  de  drogas  e  álcool;  incentiva  seus

assistidos  na  busca  da  valorização  individual;  procura  estabelecer  parcerias  com

entidades congêneres.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela Associação Leão da

Tribo de Judá, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.794/2013, em turno
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único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.809/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em epígrafe tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Esportiva Wan Der Maas, com sede

no Município de Teófilo Otôni.

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 3.809/2013 pretende declarar de utilidade pública a Sociedade

Esportiva Wan Der Maas, com sede no Município de Teófilo Otôni. Trata-se de pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo a promoção do

esporte e do lazer.

A  instituição  realiza  atividades  esportivas,  recreativas  e  culturais,  destinadas

especialmente  às  pessoas  em  situação  de  vulnerabilidade  social  e  econômica;

incentiva a socialização e o bem-estar dos indivíduos; estimula o gosto pela prática

de atividades físicas, esportivas e culturais e promove a assistência à saúde.

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.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
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Justiça,  tem  como  finalidade  adequar  a  denominação  da  entidade  ao

consubstanciado em seu estatuto.

Tendo  em  vista  o  importante  trabalho  social  desenvolvido  pela  instituição,

consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.809/2013 em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Mário Henrique Caixa, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.838/2013

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

dar nova redação ao art. 1º 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 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 3.838/2013 não pretende outorgar o título de utilidade pública,

mas  alterar  a  Lei  nº  13.827,  de  3/3/2001,  que  declara  de  utilidade  pública  a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de Contagem, com sede

nesse Município,  em consequência de  alteração estatutária,  datada de 15/8/2012,

que modificou a denominação da entidade para Centro de Atendimento e Inclusão

Social - Cais.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça ressaltou

que  a  alteração  estatutária  não  incidiu  sobre  as  características  e  finalidades

essenciais da instituição, tendo sido mantidos, portanto, os requisitos exigidos pela

Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de utilidade pública.
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Pela análise do estatuto da entidade, verificamos que ela apresenta as mesmas

condições  formais  que lhe permitiram a outorga do título declaratório  de utilidade

pública pela referida Lei nº 13.827, de 2001, e mantém como propósito a defesa dos

direitos das pessoas com deficiência.

Na  consecução  desse  objetivo,  realiza  programas  de  prevenção  e  presta

atendimento  clínico  e  educacional  especializado  às  pessoas  com  deficiência  e

patologias  impeditivas  do  desenvolvimento  neuropsicomotor;  promove  a  saúde;

oferece educação e qualificação profissional para jovens e adultos com deficiência ou

dificuldades  de  inserção  laboral;  estimula  a  prática  esportiva  pelas  pessoas  com

deficiência;  promove  eventos  artísticos  e  culturais;  presta  assistência  e  apoio  às

famílias; oferece cursos, treinamentos, seminários, consultorias, pesquisas e estudos

científicos em áreas afins à atuação da entidade; e articula-se com outras instituições

visando à defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

Isso posto, consideramos meritória e oportuna a alteração proposta pelo projeto de

lei em análise.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.838/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Liza Prado, Presidente - Cabo Júlio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.899/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., o projeto de lei em tela visa declarar

de utilidade pública a Creche Comunitária Céus Abertos, com sede no Município de

Contagem.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  22/3/2013 e  distribuída  às

Comissões de Constituição e Justiça e do Trabalho, da Previdência e da Ação Social.

Cabe  a  este  órgão  colegiado  o  exame  preliminar  da  proposição  quanto  aos

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 3.899/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Creche Comunitária Céus Abertos, 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  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  30,  que as

atividades  de seus Diretores,  Conselheiros  e  associados não serão remuneradas,

sendo-lhes  vedado  o  recebimento  de  qualquer  lucro,  gratificação,  bonificação  ou

vantagens;  e,  no  art.  34,  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 3.899/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Dalmo Ribeiro  Silva,  relator  -  Duilio  de  Castro  -

Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.729/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, “dispõe sobre

a prevenção e o combate às doenças associadas à exposição solar do trabalhador

rural, do pescador e do aquicultor, e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  em  19/5/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre a sua
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do art. 188, combinado com o

art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno, em razão da semelhança de

objeto, foi anexado a esta proposição o Projeto de Lei nº 1.820/2011, de autoria do

Deputado Fábio Cherem.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo dispõe, nos termos de seu art. 1º, sobre a prevenção e o

combate às doenças associadas à exposição solar do trabalhador rural, do pescador

e  do  aquicultor,  com  a  finalidade  de  prevenir  e  combater  doenças  associadas  à

exposição e radiação solar.

Nos termos do art. 24, XII, da Constituição da República de 1988, compete à União,

aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre proteção e defesa

da saúde. Além disso, dispõe o art. 196 daquele diploma que a saúde é direito de

todos  e  dever  do  Estado,  garantido  mediante  políticas  sociais  e  econômicas  que

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e

igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Embora o projeto em exame esteja de acordo com o conteúdo dos dispositivos

mencionados, a Constituição da República, em seu art. 2º, consagrou a tripartição

dos  Poderes  ao  estabelecer  que  “são  Poderes  da  União,  independentes  e

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. No mesmo sentido, o

constituinte  estabeleceu  funções  para  cada  um  dos  Poderes  e  atribuiu-lhes

competências  próprias,  sem,  contudo,  caracterizá-las  com  exclusividade  absoluta.

Segundo  Alexandre  de  Moraes,  “cada  um  dos  Poderes  possui  uma  função

predominante, que o caracteriza como detentor de parcela da soberania estatal, além

de outras funções previstas no texto constitucional. São as chamadas funções típicas

e atípicas” (Direito Constitucional, 9ª ed., São Paulo: Atlas, pág. 364).

As  funções  típicas  do  Poder  Legislativo  são  legislar  e  fiscalizar,  não  havendo

predominância  de  uma  sobre  a  outra.  Assim  como  a  Constituição  da  República

estabelece as normas do processo legislativo para que o Poder possa produzir as

normas  jurídicas,  também  fixa  as  competências  específicas  para  que  exerça  a

fiscalização das atividades do Executivo.
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Da mesma maneira,  a  norma  constitucional  atribui  funções  e  competências  ao

Poder Executivo, cuja função típica é administrar. Cabe ao Chefe do Poder Executivo

a representação do ente político, a direção dos seus negócios e a administração da

coisa pública.

Embora  a  proposição  não  mencione  explicitamente  o  termo  “programa”  ou

“campanha”, o que se pretende é a implantação de um programa de governo voltado

para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de doenças associadas à exposição

solar no ambiente de trabalho. Quando se fala de programa, está-se diante de ação

concreta do governo voltada para determinada finalidade. 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.

Por via de regra, a elaboração e a execução dessas ações prescindem de previsão

legal. Apenas os planos e programas previstos na Constituição da República devem

ser submetidos pelo Poder Executivo à aprovação do Poder Legislativo. Quando não

prescindem da previsão legal,  os  programas de ação governamental  devem estar

previstos nas leis orçamentárias.

Nesse sentido tem-se pronunciado o Supremo Tribunal Federal - STF -, conforme a

Decisão  de  Questão  de  Ordem  na  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº  224

(ADIQO 224/RJ), que decidiu não ser pertinente a edição de lei específica criando

programa, ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição, conforme

o disposto no art. 48, IV, e no art. 165, §§ 1º e 4º.

Por isso, a apresentação de projetos de lei que tratam de temas dessa natureza

constitui iniciativa inadequada, porque inócua, uma vez que visa a obrigar o Poder

Executivo  a  implementar  uma  ação  que  já  está  entre  suas  competências

constitucionais.

Além disso, a atividade legislativa opera no plano da abstração e da generalidade e

não  pode  chegar  ao  ponto  de  minudenciar  a  ação  executiva,  prescrevendo  a

implementação  de  programa  governamental,  pois  isso  seria  invadir  o  campo  de

atuação institucional do Executivo e contrariar o princípio constitucional da separação

dos Poderes.
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Não  obstante,  o  projeto  de  lei,  ainda  que  de  iniciativa  parlamentar,  pode  fixar

diretrizes de políticas públicas estaduais, não se admitindo, todavia, que a proposição

entre  em  detalhes  ou  disponha  sobre  programas  decorrentes  dessas  políticas,

permanecendo a cargo do Poder Executivo definir a melhor forma de implementá-las.

Dessa forma, vislumbra-se a possibilidade de que a proposição tramite nesta Casa,

mas deve-se ter em mente que a eficácia da lei eventualmente dela originária exigirá

o  concurso  da  vontade  do  Executivo,  que  detém  competência  privativa  para  as

providências indispensáveis ao sucesso da medida.

Assim, apresentamos, ao final, o Substitutivo nº 1, que, além de promover alguns

reparos para o aprimoramento da proposição, não abarca os dispositivos de natureza

administrativa. Além disso, tendo em vista que não apenas os trabalhadores citados

no projeto ficam expostos ao sol no ambiente de trabalho, ampliamos o alcance da

proposta, sem restringi-la ao trabalhador rural, ao pescador e ao aquicultor .

Por  força da Decisão Normativa da Presidência n° 12,  de 2003,  esta Comissão

também  deve  manifestar-se  sobre  o  Projeto  de  Lei  n°  1.820/2011,  anexado  à

proposição.  Sendo  assim,  ressaltamos  que  o  Substitutivo  nº  1  apresentado  já

contempla a medida contida no projeto anexado.

Por  fim,  alertamos  que a  análise  dos  aspectos  meritórios  da  proposição,  assim

como  de  suas  implicações  na  prática,  será  feita  em  momento  oportuno  pelas

comissões de mérito.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 1.729/2011 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº1

Dispõe  sobre  a  adoção  de  medidas  de  prevenção  e  combate  às  doenças

associadas à exposição solar no ambiente de trabalho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O poder público adotará medidas para promover a prevenção, o tratamento

e o combate às doenças associadas à exposição solar no ambiente de trabalho, nos

termos desta lei.

Art. 2º - Na implementação das medidas de que trata esta lei, compete ao poder
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público:

I - promover a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das doenças associadas à

exposição solar no ambiente de trabalho;

II  -  conscientizar  os  trabalhadores  de  que  trata  esta  lei  das  consequências  da

exposição ao sol sem a adoção de medidas adequadas de proteção;

III - incentivar a implementação de medidas que reduzam a exposição ao sol nos

períodos do dia com maior incidência de irradiação;

IV - estabelecer parcerias com empresas e entidades para pesquisa, produção e

fornecimento de meios protetivos;

V  -  promover  a  capacitação  do  servidor  público  estadual  responsável  pelo

acompanhamento das pessoas alcançadas pelas medidas de que trata esta lei;

VI - estimular a utilização de protetores solares por trabalhadores no ambiente de

trabalho;

VII - dotar a rede de saúde e demais serviços públicos dos meios necessários para

acompanhar a exposição da população a fatores de risco, para realizar a prevenção,

o controle e o tratamento de doenças decorrentes da exposição solar;

VIII - estimular a realização de exames especializados para detecção de câncer e

de outras enfermidades de pele;

IX - informar sobre os cuidados e procedimentos a serem adotados em atividades

expostas ao sol.

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

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Gustavo  Perrella,  relator  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -

Glaycon Franco - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.147/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 3.147/2012 dispõe

sobre  a  obrigatoriedade  da  realização  de  exames  para  diagnóstico  de

hemoglobinopatias no período neonatal,  nas maternidades e nos estabelecimentos

hospitalares congêneres localizados no Estado.
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Publicada no “Diário do Legislativo” em 11/5/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Compete  a  esta  Comissão  pronunciar-se  sobre  os  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  análise  estabelece  que  as  maternidades  e  os  estabelecimentos

hospitalares congêneres situados no território estadual devem realizar exame para

detectar hemoglobinopatias em todos os recém-nascidos.

Nos termos da proposição, a Secretaria de Estado de Saúde - SES - deverá ser

comunicada  sobre  os  casos  positivos  para  que  possa  orientar  os  programas  de

assistência às crianças por meio das secretarias municipais de saúde.

Na  justificação  que  acompanha  a  proposição,  o  autor  pondera  que  o

desenvolvimento  socioeconômico,  o  controle dos fatores ambientais  e  os  grandes

avanços científicos fizeram com que as patologias infecciosas deixassem de ser o

principal e único problema de saúde pública.

Ainda nos termos da justificação, as cardiopatias congênitas são as mais graves e o

diagnóstico precoce é importante para programar o tratamento.

Quanto ao aspecto da competência legislativa, é importante destacar que a matéria

proteção  e  defesa  da  saúde  encontra-se  inserida  no  rol  de  competências

concorrentes dos entes federados, razão pela qual incumbe à União editar as normas

gerais e aos Estados suplementá-las, nos termos do art.  24, inciso XII  e § 2º,  da

Constituição Federal. Ao Estado só cabe a competência legislativa plena no caso de

ausência  de  normas  gerais  editadas  pela  União  (art.  24,  §  3º,  da  Constituição

Federal), o que não ocorre no caso, já que existem normas gerais que regulamentam

a proteção e a defesa da saúde.

Ressaltamos que o acesso à saúde é um direito social de todo cidadão (art. 6º da

Constituição Federal), sendo um dever das três esferas federativas disponibilizarem,

de forma integrada, a infraestrutura necessária para o seu exercício (arts. 23, II, e 196

da Constituição Federal).
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De forma a organizar e viabilizar esse direito, a Constituição Federal estabeleceu

que  as  ações  e  serviços  públicos  de  saúde  integram  uma  rede  regionalizada  e

hierarquizada  e  constituem  um  sistema  único,  fundamentado  nos  princípios  da

descentralização,  com  direção  única  em  cada  esfera  de  governo,  atendimento

integral,  com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços

assistenciais e da participação da comunidade (art. 198).

A Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990, em seu art. 10, inciso III, já prevê

expressamente que os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de

gestantes, públicos e particulares, são obrigados “a proceder a exames visando ao

diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem

como prestar orientação aos pais”.

O Ministro de Estado da Saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde, por meio da

Portaria  GM/MS nº  822/GM,  de  6  de  junho  de  2001,  regulamentando  o  referido

dispositivo legal, instituiu o Programa Nacional de Triagem Neonatal - PNTN.

Nos termos da portaria, a referida política deve ser executada de forma articulada

pelo  Ministério  da  Saúde  e  pelas  secretarias  de  saúde  dos  Estados,  do  Distrito

Federal e dos Municípios e tem por objetivo desenvolver ações de triagem neonatal

em fase pré-sintomática, acompanhar e tratar todos os nascidos vivos portadores das

doenças  congênitas  inseridas  no  programa,  promover  o  acesso,  o  incremento  da

qualidade e da capacidade instalada dos laboratórios especializados e serviços de

atendimento, bem como organizar e regular o conjunto dessas ações de saúde.

O art.  2º  da  portaria  em questão  já  prevê  expressamente  a  obrigatoriedade da

realização  de  exames  para  diagnóstico  de  hemoglobinopatias  por  parte  dos

estabelecimentos públicos de saúde:

“Art. 2º Estabelecer as seguintes Fases de Implantação do Programa Nacional de

Triagem Neonatal:

(...)

-  Fase II  -  Fenilcetonúria  e Hipotireoidismo Congênito +  Doenças Falciformes e

outras Hemoglobinopatias

Compreende a realização de triagem neonatal para fenilcetonúria, hipotireoidismo

congênito,  doenças  falciformes  e  outras  hemoglobinopatias,  com  a  detecção  dos
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casos suspeitos, confirmação diagnóstica, acompanhamento e tratamentos dos casos

identificados. Os estados e o Distrito Federal deverão garantir a execução de todas

as  etapas  do  processo,  devendo,  para  tanto,  utilizar  a  rede  de  coleta

organizada/definida  na  Fase  I  e  organizar/cadastrar  o(s)  Serviço(s)  Tipo  II  de

Referência  em  Triagem  Neonatal/Acompanhamento  e  Tratamento  de  Doenças

Congênitas que garantam a realização da triagem, a confirmação diagnóstica e ainda

o adequado acompanhamento e tratamento dos pacientes triados”.

No Estado, já foi implementada a Política Estadual de Triagem Neonatal, a qual é

coordenada pela SES e executada pelo Serviço de Referência em Triagem Neonatal

do Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico - Nupad - da Faculdade de

Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, órgão credenciado em 2001 pelo

Ministério da Saúde como responsável pelo diagnóstico precoce de certas doenças.

O Nupad já vem realizando os exames de diagnósticos previstos na Fase II  da

Portaria  GM/MS  nº  822/GM/2001,  entre  os  quais  os  necessários  para  se

diagnosticarem as doenças falciformes e outras hemoglobinopatias.

Diante disso, a pretensão trazida na proposição de se obrigar o Estado a realizar

gratuitamente exames de diagnóstico de hemoglobinopatias já encontra previsão na

normatização nacional do Sistema Único de Saúde - SUS - existente sobre o assunto,

sendo, portanto, desnecessária a sua veiculação na presente proposição.

Frise-se também que a Portaria nº 1.391/GM, de 16 de agosto de 2005, já instituiu

diretrizes  para  a  Política  Nacional  de  Atenção  Integral  às  Pessoas  com  Doença

Falciforme e outras Hemoglobinopatias.

Entre as diretrizes trazidas pela referida portaria destaca-se a previsão do art. 1º,

inciso  I,  que  determina  “a  promoção  da  garantia  do  seguimento  das  pessoas

diagnosticadas com hemoglobinopatias pelo Programa Nacional de Triagem Neonatal

(PNTN), recebendo os pacientes e integrando-os na rede de assistência do Sistema

Único de Saúde - SUS a partir, prioritariamente, da Hemorrede Pública, e provendo

assistência  às  pessoas  com  diagnóstico  tardio  de  Doença  Falciforme  e  outras

Hemoglobinopatias, com a criação de um cadastro nacional de doentes falciformes e

outras hemoglobinopatias”.

Assim, a pretensão veiculada no art. 2º da proposição em análise de que exista
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uma comunicação  entre  os  órgãos  de saúde  pública  acerca  dos  diagnósticos  de

hemoglobinopatias já se encontra atendida pela portaria mencionada, especialmente

por meio da exigência da criação do cadastro nacional.

Diante de tudo o que foi exposto, entendemos que, apesar da louvável intenção

parlamentar, as obrigações que se pretendem impor aos estabelecimentos públicos e

privados por meio da proposição em análise já se encontram previstas na Lei Federal

nº 8.069, de 13 de julho de 1990, bem como nas Portarias nº 822, de 2001, e 1.391,

de 2005, do Ministério da Saúde.

Destaca-se que a proposição foi baixada em diligência à SES, para que essa Pasta

informasse  se  os  órgãos  públicos  estaduais  prestadores  de  serviço  de  saúde  já

realizam gratuitamente em todos os recém-nascidos os exames necessários para o

diagnóstico de hemoglobinopatias e se já existe política pública estadual destinada ao

tratamento dos recém-nascidos diagnosticados com a referida patologia.

Em resposta à referida diligência a referida Secretaria posicionou-se contrariamente

à aprovação do projeto em exame apresentando os seguintes argumentos:

“Os exames diagnósticos de hemoglobinopatias e outras doenças congênitas que

compõem o Programa de Triagem Neonatal  são realizados em todo o Estado de

Minas Gerais, com 96% (noventa e seis por cento) de cobertura, tendo como serviço

de  Referência  o  Núcleo  de  Ações  e  Pesquisa  em  Apoio  Diagnóstico  -

NUPAD/Faculdade de Medicina/UFMG.

A coleta do sangue é realizada em papel filtro, no 5º (quinto) dia após o nascimento,

em todos os Centros de Saúde do Estado.

No  caso  de  recém-nascidos  retidos,  realiza-se  a  coleta  de  sangue  nas

maternidades para exame.

Todas  essas  ações  já  são  realizadas  e  fazem  parte  da  Atenção  à  Saúde  da

Criança”.

Ainda que não houvesse a normatização referenciada, que já assegura a pretensão

veiculada no projeto em análise, há outros aspectos que impedem o prosseguimento

da proposição.

É preciso ressaltar que no projeto não há indicação da fonte de custeio da nova

despesa e nem a estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que
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deva entrar em vigor e nos dois subsequentes. Sendo assim, ao propor a criação de

uma  nova  obrigação  estatal  desvinculada  do  SUS,  o  projeto  gera  aumento  de

despesas  a  cargo  do  Poder  Executivo,  interferindo  no  Orçamento  anual  e  nas

diretrizes orçamentárias.

Ademais, nos termos do art. 66, III, alíneas “h” e “i”, da Constituição do Estado, são

matérias de iniciativa privativa do Governador aquelas que versam sobre diretrizes

orçamentárias e Orçamento anual. Dessa forma, ao aumentar despesas e interferir no

Orçamento  por  meio  da  inserção  de  uma  ação  governamental  inicialmente  não

prevista,  a  proposição,  de  autoria  parlamentar,  acaba  por  incorrer  em  vício  de

iniciativa.

Além disso, a proposição acaba também por conflitar com o princípio da harmonia e

independência entre os Poderes, o qual se encontra expressamente previsto no art.

6º,  parágrafo  único,  da  Constituição  Estadual.  Isso  porque,  sendo  de  iniciativa

privativa do Chefe do Poder Executivo os projetos que tratam do Orçamento anual e

das diretrizes orçamentárias, a proposição de autoria parlamentar que interfere em

tais assuntos, criando despesas não previstas na Lei Orçamentária Anual, constitui

ingerência do Poder Legislativo nas atribuições de competência exclusiva do Poder

Executivo.

Corroborando os argumentos apresentados, trazemos precedentes do Tribunal de

Justiça de Minas Gerais:

"Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  Lei  541/2002.  Município  de  Carneirinho.

Criação de Bolsas  de  Estudo a  Universitários  Carentes.  Incompatibiliza-se  com o

princípio  da  harmonia  e  independência  dos  Poderes  e  padece  de  vício  de

inconstitucionalidade  formal  a  lei  municipal  nascida  de  iniciativa  parlamentar  que

importe em aumento de despesas, pois interfere nas diretrizes orçamentárias e nos

orçamentos  anuais,  de  competência  do  executivo".  (Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade nº 1.0000.00.336589-7/000. relator: Desembargador Corrêa de

Marins. Publicado em 23/4/2004).

"Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  -  Lei  instituindo  ajuda  de  custo  para

estudantes - Projeto de Lei de iniciativa da Câmara de Vereadores - Vício de Iniciativa

-  Aumento  de  despesa  para  o  Poder  Executivo  -  Inconstitucionalidade  -
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Representação julgada procedente - É inconstitucional lei municipal, de iniciativa da

Edilidade, que, sem indicação da necessária fonte de custeio, institui ajuda de custo

para estudantes, pois lei que acarreta aumento de despesa para o Executivo é de

iniciativa  privativa  daquele  Poder".  (Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  nº

1.0000.06.445159-4/000(2).  relator:  Desembargador  José  Antonino  Baía  Borges.

Publicado em 24/6/2008).

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.147/2012.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Duilio de Castro - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.877/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 390/2013, 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 21/3/2013 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  3.877/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Guarani o imóvel constituído pela área de 2.128m², situado na região de

Bom Sucesso, nesse Município, registrado sob o nº 5.831, a fls. 106 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.
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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  a  abrigar

atividades culturais e esportivas do Município 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 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.

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 parágrafo único do art. 1º

da proposição, com a finalidade de adequá-lo à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.877/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o 'caput' destina-se a abrigar atividades

culturais e esportivas do Município de Guarani.”.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Duilio de Castro - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.902/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 394/2013, o Governador do Estado enviou a esta
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Casa o projeto de lei em epígrafe, que visa autorizar o Poder Executivo a doar ao

Município de Pirapora o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/3/2013 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  3.902/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Pirapora o imóvel constituído pela área de 1.856m², registrado sob o nº

254, a fls. 125v/126 do Livro 3-C, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Pirapora.

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 órgãos administrativos do Município de Pirapora.

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, que dá nova redação ao parágrafo único do art. 1º
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da proposição, com a finalidade de adequá-lo à técnica legislativa.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.902/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - (…)

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de órgãos administrativos do Município de Pirapora.”.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Duilio de Castro, relator - Gustavo Perrella - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.903/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 395/2013, 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 Matipó o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/3/2013 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  3.903/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Matipó o imóvel constituído pela área de 612m², registrado sob o nº

19.875, a fls. 133 do Livro 3-K, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Abre Campo.

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.
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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 entidade privada sem fins lucrativos dedicada à assistência social.

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 3.903/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Sebastião Costa,  Presidente e relator -  Dalmo Ribeiro Silva -  Duilio de Castro -

Gustavo Perrella.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.631/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Arlen  Santiago,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  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.

Em  cumprimento  do  disposto  no  art.  173,  §  2º,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados à proposição o Projeto de Lei nº 3.626/2012, de autoria do Governador do

Estado, e o Projeto de Lei nº 3.660/2012, de autoria do Deputado Luiz Henrique.
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Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 3, a proposição retorna a esta

Comissão a fim de receber parecer  para o 2º  turno,  conforme dispõe o art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação

O objetivo do projeto de lei em exame é promover alterações na Lei nº 15.975, de

12 de janeiro de 2006, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Cultura - FEC -, entre

as quais a inclusão de pessoas físicas entre os beneficiários do fundo e a concessão

de desconto para a quitação de crédito tributário inscrito em dívida ativa dirigido ao

contribuinte que apoie financeiramente a cultura no Estado. O projeto prevê que a

parcela  desse  crédito  tributário  destinado  à  cultura  deve  ser  repassada  ao  FEC,

constituindo fonte de recursos do fundo. Pretende-se ainda revogar a Lei nº 17.615,

de 4 de julho de 2008, Lei Estadual de Incentivo à Cultura.

Entre  as  mudanças  aprovadas  no  1º  turno,  estão  as  propostas  contidas  nos

projetos anexados, como a inclusão da arquitetura e da gastronomia entre as áreas

culturais passíveis de serem beneficiadas e a alteração dos percentuais relativos aos

recursos provenientes da renúncia fiscal que serão destinados a projeto cultural no

Estado,  bem  como  a  previsão  de  avaliação,  por  parte  do  Poder  Executivo,  em

articulação com esta Casa, com os Municípios e com a sociedade civil, do resultado

das  alterações promovidas,  após três  anos.  Cabe destacar  que as  alterações  na

legislação de incentivo à cultura passam a incidir na Lei nº 17.615, de 2008, e não na

Lei nº 15.975, de 2006. Foram excluídas do texto aprovado a participação de pessoas

físicas no FEC e a inclusão do crédito tributário inscrito em dívida ativa como fonte de

recursos do fundo, o que já é previsto pela Lei nº 17.615, de 2008.

Conforme já  citado por  esta  Comissão,  exposição  de motivos  do  Secretário  de

Estado de Fazenda informa que a alteração dos percentuais relativos aos recursos

que serão destinados a projeto cultural no Estado não afeta a receita corrente, uma

vez que permanece o limite relativo à dedução a ser efetivada, em cada mês, de 10%

do valor do ICMS devido no período, por contribuinte. Desse modo, não há ofensa ao

art.  14 da Lei  de Responsabilidade Fiscal  (Lei  Complementar  Federal  nº  101,  de

2000).
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Entendemos  que  as  alterações  aprovadas  no  1º  turno  aprimoram  o  projeto,

sobretudo  no  que  diz  respeito  à  redução  da  contrapartida  exigida  das  empresas

patrocinadoras, que visa a ampliar a participação de empresas no incentivo à cultura

do  Estado.  Consideramos,  no  entanto,  que  ainda  se  fazem  necessárias  algumas

adequações, com o intuito de preservar, no texto legal, a regra hoje vigente relativa

ao percentual dos recursos a serem destinados a projeto cultural no Estado, a qual

voltará a vigorar após o exercício de 2019, quando expira o prazo das alterações

propostas. Por essa razão, apresentamos substitutivo ao projeto.

Conclusão

Pelo exposto,  opinamos pela aprovação do Projeto de Lei  nº  1.631/2011,  no 2º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir, ao vencido no 1º

turno.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 17.615, de 4 de julho de 2008, que dispõe sobre a concessão de

incentivo  fiscal  com  o  objetivo  de  estimular  a  realização  de  projetos  culturais  no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 7º da Lei nº 17.615, de 4 de julho de 2008, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  7º - O valor dos recursos deduzidos na forma do art. 3º,  bem como o dos

recursos repassados na forma do inciso II do § 1º do art. 5º, será de, no máximo, 80%

(oitenta por cento) do total dos recursos destinados ao projeto pelo incentivador, o

qual deverá integralizar o restante a título de contrapartida, nos termos definidos em

regulamento, observado o disposto no art. 18-A.”.

Art. 2º - O inciso VI do art. 8º da Lei nº 17.615, de 2008, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 8º - (...)

VI - preservação e restauração do patrimônio material, inclusive o arquitetônico, o

paisagístico e o arqueológico, e do patrimônio imaterial, inclusive folclore, artesanato

e gastronomia;”.

Art. 3º - A Lei nº 17.615, de 2008, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 18-A:
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“Art. 18-A - Do exercício de 2013 a 31 de dezembro de 2019, o valor dos recursos

deduzidos na forma do art. 3º, bem como dos recursos repassados na forma do inciso

II do § 1º do art. 5º, será, no máximo, de:

I - 99% (noventa e nove por cento) do total de recursos destinados ao projeto pelo

incentivador para as empresas a que se refere o inciso I do § 1º do art. 3º desta lei;

II - 97% (noventa e sete por cento) do total de recursos destinados ao projeto pelo

incentivador para as empresas a que se refere o inciso II do § 1º do art. 3º desta lei;

III - 95% (noventa e cinco por cento) do total de recursos destinados ao projeto pelo

incentivador para as empresas a que se refere o inciso III do § 1º do art. 3º desta lei.

Parágrafo único - O incentivador deverá integralizar o restante dos recursos a que

se  referem os  incisos  I  a  III  do  “caput”  a  título  de  contrapartida,  nos  termos  de

regulamento.”.

Art. 4º - As alterações promovidas nos termos do art. 3º desta lei não se aplicam

aos projetos culturais cuja declaração de incentivo, nos termos de regulamento, tenha

sido  protocolizada na  Secretaria  de  Estado de Fazenda até  o  dia  anterior  ao da

publicação desta lei.

Art.  5º  -  O  Poder  Executivo,  em  articulação  com  a  Assembleia  Legislativa,  os

Municípios e a sociedade civil,  avaliará o resultado das alterações promovidas por

esta lei ao final do terceiro ano de sua vigência.

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

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Adalclever Lopes - Sebastião Costa -

Luzia Ferreira.

PROJETO DE LEI Nº 1.631/2011

(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 17.615, de 4 de julho de 2008, que dispõe sobre a concessão de

incentivo  fiscal  com  o  objetivo  de  estimular  a  realização  de  projetos  culturais  no

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso VI do art. 8º da Lei nº 17.615, de 4 de julho de 2008, passa a

vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 8º - (...)

VI - preservação e restauração do patrimônio material, inclusive o arquitetônico, o

paisagístico e o arqueológico, e do patrimônio imaterial, inclusive folclore, artesanato

e gastronomia;”.

Art.  2º  -  O  art.  7º  da  Lei  nº  17.615,  de  2008,  passa a  vigorar  com a  seguinte

redação:

“Art. 7º - A partir do exercício de 2013 e até 31 de dezembro de 2019, o valor dos

recursos deduzidos na forma do art. 3º, bem como dos recursos repassados na forma

do inciso II do § 1º do art. 5º, será, no máximo, de:

I - 99% (noventa e nove por cento) do total de recursos destinados ao projeto pelo

incentivador para as empresas a que se refere o inciso I do § 1º do art. 3º desta lei;

II - 97% (noventa e sete por cento) do total de recursos destinados ao projeto pelo

incentivador para as empresas a que se refere o inciso II do § 1º do art. 3º desta lei; e

III - 95% (noventa e cinco por cento) do total de recursos destinados ao projeto pelo

incentivador para as empresas a que se refere o inciso III do § 1º do art. 3º desta lei.

Parágrafo único - O incentivador deverá integralizar o restante dos recursos a que

se  referem os  incisos  I  a  III  do  “caput”  a  título  de  contrapartida,  nos  termos  de

regulamento.”.

Art. 3º - As alterações promovidas pelo art. 2º desta lei não se aplicam aos projetos

culturais  cuja  declaração  de  incentivo,  nos  termos  de  regulamento,  tenha  sido

protocolizada na Secretaria de Estado de Fazenda até o dia anterior ao da publicação

desta lei.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo,  em  articulação  com  a  Assembleia  Legislativa,  os

Municípios e a sociedade civil,  avaliará o resultado das alterações promovidas por

esta lei ao final do terceiro ano de sua vigência.

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

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 623/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 623/2011, de autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que

declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  de

Paraguaçu,  com  sede  nesse  Município,  foi  aprovado  em  turno  único,  na  forma



984
____________________________________________________________________________

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° 623/2011

Declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  Comunitário  de  Segurança  Pública  de

Paraguaçu, com sede no Município de Paraguaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública de Paraguaçu, com sede no Município de Paraguaçu.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.239/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.239/2012, de autoria do Deputado Célio Moreira, que declara

de utilidade pública a Ong Veredas de Minas, com sede no Município de Sabará, 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° 3.239/2012

Declara de utilidade pública a Ong Veredas de Minas, com sede no Município de

Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ong Veredas de Minas, com sede no



985
____________________________________________________________________________

Município de Sabará.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 A 10 AO PROJETO DE LEI Nº 3.826/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe, encaminhado por

meio da Mensagem nº 378/2013, autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo

financeiro às pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras, para os fins que menciona.

A matéria foi encaminhada preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça,

que  concluiu  por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  na  forma  do

Substitutivo  nº  1,  que  apresentou.  Em  seguida  foi  encaminhada  à  Comissão  de

Educação, Ciência, Tecnologia e Informática e à Comissão de Fiscalização Financeira

e Orçamentária que opinaram por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da

Comissão de Constituição e justiça.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas, em Plenário, as

Emendas nºs 1 a 9, de autoria do Deputado Elismar Prado, e a Emenda nº 10, de

autoria  do  Deputado  Gilberto  Abramo,  que  vêm  a  esta  Comissão  para  receber

parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O  projeto  de  lei  em  análise  autoriza  o  Poder  Executivo  a  conceder  incentivo

financeiro às pessoas físicas, nacionais ou estrangeiras, que desenvolvam projetos

de negócio de base tecnológica no Estado, com as finalidades precípuas de fomentar

o empreendedorismo e a inovação tecnológica e apoiar a criação de empresas de

base tecnológica - EBTs - geradas a partir dos projetos incentivados.

Na tramitação em 1º turno, foi apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça

o  Substitutivo  nº  1,  que promoveu  aperfeiçoamentos  na  proposição  original  e  foi

acolhido  por  esta  Comissão  e  pela  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.
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Na discussão da matéria em Plenário, foram apresentadas as Emendas nºs 1 a 10.

As Emendas nºs 1 a 9, de autoria do Deputado Elismar Prado, foram propostas ao

Substitutivo nº 1, enquanto a Emenda nº 10, do Deputado Gilberto Abramo, sugere

aperfeiçoamento ao texto do projeto original.

A Emenda  nº  1  prevê  que  os  projetos  sejam  selecionados  pelo  órgão ou  pela

entidade concedente do benefício mediante edital público e que as propostas sejam

analisadas por comitês de especialistas integrantes da administração pública, bem

como que  a  concessão  de  incentivo  financeiro  se  dê  mediante  a  celebração  de

contrato. Entendemos ser pertinente disciplinar a seleção dos projetos por meio de

edital  público,  o  que  permitirá  o  detalhamento  dos  critérios  de  seleção  e  os

procedimentos adequados, com vistas a garantir que o mecanismo de financiamento

criado pela futura lei atenda aos princípios que regem a administração pública.

A Emenda nº 2 contém a determinação de que o projeto apoiado seja desenvolvido

no Estado, com dedicação exclusiva e conforme o que prevê o contrato, incluindo

informes sobre gastos e atividades. Não acatamos a sugestão,  já que impor uma

restrição  geográfica  ao  desenvolvimento  do  projeto  pode  limitar  o  seu  escopo  e

restringir sua evolução, uma vez que este poderia ser concebido em outros Estados e

regiões e produzir resultados no âmbito de Minas Gerais. A exigência de dedicação

exclusiva, por sua vez, poderia excluir professores, estudantes e pesquisadores do rol

de beneficiários, ou seja, segmentos com grande potencial produtivo, considerando-

se a natureza do trabalho que se pretende incentivar. Com relação aos demais temas

tratados na emenda, entendemos ser pertinente a matéria regulamentar.

Tratam  as  Emendas  nºs  3  e  6  de  fixar  prazo  de  até  24  meses  para  o

desenvolvimento  do  projeto  incentivado  e  dispor  sobre  a  possibilidade  de

parcelamento  do  pagamento,  dentro  do  prazo  citado,  em  quotas,  a  título  de

antecipação ou reembolso das despesas realizadas, estando sujeita a continuidade

das transferências à avaliação do cumprimento das obrigações pelo beneficiário, com

possibilidade de suspensão temporária ou definitiva dos repasses financeiros no caso

de descumprimento das obrigações por parte do beneficiário. No caso da primeira

proposta, muitas vezes não há como mensurar o prazo decorrido entre a concepção e

a concretização do projeto, o que dificulta estipular "a priori" um período delimitado
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para seu desenvolvimento. Consideramos, por outro lado, que a segunda proposta

amplia  e  flexibiliza  os  mecanismos  de  transferência  conforme  as  exigências  e  a

natureza  do  projeto,  o  que  é  desejável  para  possibilitar  maior  diversificação  das

formas de incentivo e dos projetos apoiados, ao mesmo tempo em que assegura a

utilização racional e eficaz dos recursos públicos.

A Emenda nº 4 sugere a vedação da utilização dos recursos do incentivo para

pagamento de serviços diversos como consultoria e assistência técnica, bem como

para pagamento de passagens e diárias a militares e ao pessoal da administração

pública. Veda ainda a concessão do incentivo financeiro a autoridade pública e seus

parentes. É lícito  o pleito apresentado por constituir  mecanismo de coibir  práticas

abusivas  e  ilegais  no  processo  de  concessão  de  apoio  financeiro  aos  projetos,

garantindo também que a utilização dos recursos se concentre nas atividades-fins do

projeto.

As Emendas nºs 5 e 8, respectivamente, fixam prazo de 2 anos para a autorização

ao  Poder  Executivo  para  a  concessão  do  incentivo,  com  possibilidade  de

prorrogação, caso aferida a sua efetividade no cumprimento dos objetivos da lei, e

para concessão de subvenção econômica à empresa de base tecnológica gerada a

partir de projeto incentivado pela nova lei. A Emenda nº 9 prevê isenção de taxas e

impostos estaduais para as EBTs durante o mesmo período com o intuito de facilitar

sua instalação. A delimitação de prazo de dois anos determinada pela Emenda nº 5

não constitui, em nosso entendimento, medida razoável, tendo em vista que poderia

haver descontinuidade na execução dos projetos aprovados com comprometimento

dos  seus  resultados,  já  que  um novo processo de  autorização  legal  teria  de  ser

iniciado  para  que  as  concessões  pudessem  ser  efetuadas.  Já  a  concessão  de

subvenção  econômica  e  as  isenções  tributárias  devem  ser  instituídas  por  lei

específica. Soma-se a isso o fato de que já cuida a Lei nº 17.348, - Lei de Inovação

Tecnológica  - de  instituir  incentivo  às  EBTs.  Por  essa  razão  não  acolhemos  as

Emendas nºs 8 e 9.

A Emenda  nº  7  pretende inserir  a  nova  espécie  de  incentivo  a  ser  criada pelo

projeto  em  estudo no escopo da Lei  nº  17.348 -  Lei  de  Inovação  Tecnológica  -,

prevendo ainda que o Fundo de Incentivo à Inovação Tecnológica - FIIT - deverá ser o
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órgão  financiador  dos  projetos  de  pessoas  físicas  apoiados  pela  nova  lei.  O

financiamento instituído pelo projeto em análise é de natureza diversa do disciplinado

pela Lei nº 17.348. Esta tem por objetivo incentivar o desenvolvimento de tecnologias

e a inovação tecnológica e se direciona às pessoas jurídicas, enquanto o projeto em

estudo visa a fomentar a transformação de conhecimento em negócios inovadores, o

que caracteriza o empreendedorismo tecnológico. Por essas razões, o mecanismo de

financiamento  a  ser  criado  pela  nova  lei  deve  ter  regulamentação  e  gestão

específicas. Além disso, o FIIT não está estruturado para conceder incentivos para

muitos projetos concomitantemente e em baixos volumes financeiros.

Por  fim,  de  acordo  com  a  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  Lei  Complementar

Federal nº 101, de 4/5/2000, a concessão de incentivo financeiro a pessoas físicas

deve ser autorizada por lei específica.

Não somos favoráveis, portanto, à aprovação da Emenda nº 7 da forma como foi

apresentada.  Em contrapartida,  propomos, respaldados por contatos  com o Poder

Executivo,  incrementar  os  instrumentos  de  apoio  aos  projetos  de  negócios  e

empresas de base tecnológica, por meio da inclusão de dois dispositivos ao texto do

Substitutivo nº 1. O primeiro permite ao Banco de Desenvolvimento do Estado de

Minas  Gerais  -  BDMG  -  captar  recursos  no  mercado  para,  sob  a  forma  de

participação ou financiamento, apoiar a criação e o desenvolvimento das EBTs. O

segundo amplia as operações do Programa Estadual de Crédito Popular - Credpop -,

instituído pela Lei n° 16.760, de 10/7/2007, de forma a possibilitar o apoio às pessoas

físicas e jurídicas envolvidas com negócios de base tecnológica e também às EBTs

constituídas ou em operação no Estado. A implementação dos novos mecanismos de

financiamento aqui propostos se fundamenta no fato de que o BDMG é o principal

agente  de  financiamento  de  empresas  no  Estado  de  Minas  Gerais  e  sua

intermediação  constituiria  profícua  articulação  para  impulsionar  negócios  de  base

tecnológica.

A Emenda nº 10 sugere a edição de lei de autoria do Poder Executivo, em vez de

regulamento,  para  disciplinar  os  critérios  de aprovação de projetos,  condições  de

credenciamento  dos  interessados  no  benefício,  condições  de  pagamento  do

incentivo, controle e fiscalização e fixação de contrapartida do beneficiário do projeto.
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Esta  Comissão  entende  que  tal  medida  não  tem  procedência,  pois  estar-se-ia

determinando que uma lei deveria regulamentar o disposto em outra lei. Além disso, a

dependência de aprovação de lei para dispor sobre os mencionados aspectos poderia

dificultar o processo de concessão de benefícios, ao submeter ao processo legislativo

matéria  de  caráter  eminentemente  regulamentar,  dadas  as  circunstâncias  de

dinamicidade,  pormenorização  de  procedimentos  e  necessária  margem  de

discricionariedade do Poder Executivo para gerir o financiamento.

Na oportunidade dessa análise, esta Comissão apresenta o Substitutivo nº 2, em

que  propõe  incorporar  o  conteúdo  das  emendas  consideradas  pertinentes  e  as

inclusões referentes ao incremento dos mecanismos de financiamento já referidas

neste parecer.

Conclusão

Diante  do  exposto,  manifestamo-nos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº

3.826/2013, na forma do Substitutivo nº 2, que apresentamos, e pela rejeição das

Emendas nºs 2,  3,  5,  7,  8,  9 e 10.  Com a aprovação do Substitutivo nº  2,  ficam

prejudicadas as Emendas nºs 1, 4 e 6 e o Substitutivo nº 1.

SUBSTITUTIVO Nº 2

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  conceder  incentivo financeiro à  pessoa física  que

desenvolva  projeto  de  negócio  de  base  tecnológica  no  Estado  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder incentivo financeiro à pessoa

física,  nacional  ou  estrangeira,  que  desenvolva  projeto  de  negócio  de  base

tecnológica no Estado, observadas as disposições contidas nesta lei.

§ 1º - 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.

§  2º  -  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.

§ 3º - A concessão do incentivo financeiro será precedida de edital de seleção de
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projetos e será formalizada em instrumento jurídico adequado.

§ 4º - O incentivo financeiro poderá ser concedido a título de bolsa, antecipação de

pagamento ou reembolso de despesas realizadas, ao longo do desenvolvimento do

projeto ou ao seu final.

§ 5º - A continuidade da concessão de recursos fica sujeita à avaliação do projeto,

podendo o Estado suspender temporária ou definitivamente os pagamentos caso se

constate  que  o  projeto  não  está  se  desenvolvendo  satisfatoriamente  ou  que  o

beneficiário descumpriu total ou parcialmente suas obrigações.

Art.  2º  -  Compete  ao  Escritório  de  Prioridades  Estratégicas,  criado  pela  Lei

Delegada  nº  181,  de  2011,  coordenar,  acompanhar  e  fiscalizar  o  processo  de

concessão de incentivo instituído por esta lei.

Parágrafo único -  Extinto o Escritório de Prioridades Estratégicas, as atribuições

previstas no “caput” serão exercidas por órgão ou entidade com atribuições afetas às

áreas de incentivo à inovação tecnológica e ao empreendedorismo.

Art. 3º - 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,

promovendo 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. 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 - Fica vedada a concessão do incentivo financeiro de que trata esta lei a

autoridade pública do Estado ou a seu cônjuge, companheiro ou parente em linha

reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive.
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Art.  6º  -  O  beneficiário  do  incentivo  não  poderá  empregá-lo  no  pagamento  de

passagens e diárias a militares, servidores ou empregados públicos, integrantes do

quadro de pessoal da administração pública direta ou indireta, salvo se permitido por

legislação específica.

Art. 7º - 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.  8º  -  A EBT  constituída  no  Estado  a  partir  do  desenvolvimento  de  projeto

incentivado na forma desta lei poderá receber o apoio financeiro para a criação e o

desenvolvimento de produtos e processos inovadores previsto na Lei nº 17.348, de

2008.

Art.  9º  -  Fica  o  Banco  de  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais  S.  A.  -  BDMG  -

autorizado a realizar  aplicações em fundos de investimento  em participações,  em

fundos  mútuos  de  investimento  em  empresas  emergentes  e  em  fundos  de

investimento de que trata o art. 23 da Lei Federal nº 10.973, de 2 de dezembro de

2004, com o objetivo de apoiar a criação e o desenvolvimento de EBTs no Estado.

Art. 10 - Fica acrescentado à Lei n.º 16.760, de 10 de julho de 2007, o seguinte art.

3º-A::

“Art.  3º-A - O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S. A. - BDMG - está

autorizado a operar diretamente o Credpop para apoiar:

I - pessoa física, nacional ou estrangeira, que desenvolva projeto voltado para a

constituição de empresa de base tecnológica - EBT - no Estado, nos termos da Lei nº

17.348, de 17 de janeiro de 2008;

II - EBT constituída ou em operação no Estado.”.

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

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Duarte Bechir, Presidente e relator - Maria Tereza Lara - Gustavo Valadares.



992
____________________________________________________________________________



993
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 18 DE ABRIL DE 2013

ATAS

ATA DA 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 16/4/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 3.950 a 3.964/2013 -  Projetos de Resolução nºs

3.965 a 3.967/2013 -  Requerimentos nºs  4.549 a 4.581/2013 -  Requerimentos da

Deputada Maria Tereza Lara e outros e do Deputado Alencar da Silveira Jr. e outros -

Comunicações: Comunicações das Comissões de Direitos Humanos, de Fiscalização

Financeira, de Educação e de Segurança Pública e do Deputado Bonifácio Mourão -

Questão de ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de número

regimental  para  a  continuação  dos  trabalhos  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  das

Deputadas Liza Prado e Rosângela Reis e dos Deputados Pompílio Canavez e Paulo

Guedes - 2ª Parte (Ordem do Dia):  1ª Fase:  Abertura de Inscrições -  Decisão da

Presidência -  Comunicação da Presidência -  Leitura  de Comunicações -  2ª  Fase:

Questão  de  ordem;  suspensão  e  reabertura  da  reunião  -  Questão  de  ordem  -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Adalclever Lopes - Almir

Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio

Genaro - Antonio Lerin - Arlen Santiago - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos Henrique -

Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de

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

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

Inácio  Franco -  Ivair  Nogueira  -  João Leite -  João Vítor  Xavier  -  Juarez Távora -

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

Prado - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mário Henrique
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Caixa -  Marques Abreu -  Paulo Guedes -  Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez -

Rogério  Correia  -  Romel  Anízio  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses

- Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  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 Gilberto Abramo, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- A Deputada Liza Prado, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento (2), solicitando sejam feitas

alterações  no Projeto  de  Lei  nº  3.843/2013 e  prestando informações  relativas  ao

Projeto de Lei n° 3.874/2013. (- Anexem-se aos respectivos projetos.)

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  solicitando  o  envio  de

sugestões  desta  Casa  com  vistas  à  elaboração  do  projeto  de  lei  de  diretrizes

orçamentárias para o exercício de 2014.

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 3.950/2013

Dispõe sobre a prorrogação dos mandatos dos Conselheiros Tutelares no Estado e
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dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Com o objetivo de assegurar a defesa das crianças e dos adolescentes no

Estado, bem como suplementar as disposições da Lei Federal nº 12.696, de 25 de

julho de 2012, que alterou de três para quatro anos a duração dos mandatos dos

Conselheiros  Tutelares  em todo o  País  e unificou  o  processo de escolha  para  o

referido  cargo  em  todo  o  território  nacional,  ficam  prorrogados  os  mandatos  dos

Conselheiros Tutelares empossados nos anos de 2010, 2011 ou 2012 em Municípios

do Estado, até a posse dos escolhidos no primeiro processo unificado.

Parágrafo único - Esta lei não se aplica aos Municípios que tenham legislado de

forma diversa da disposta nesta lei após a publicação da Lei Federal nº 12.696, de 25

de  julho  de  2012,  situação  em  que  se  deve  observar  a  legislação  municipal

respectiva.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2013.

Arlen Santiago

Justificação: Este projeto de lei objetiva preencher uma lacuna legal decorrente da

aprovação da Lei  nº  12.696,  de 25 de julho de 2012,  que efetivou alterações no

Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 -,

especialmente  no  §  1º  do  art.  139,  segundo  o  qual  o  “processo de escolha  dos

membros do Conselho Tutelar ocorrerá em data unificada em todo o território nacional

a cada 4 (quatro) anos, no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente

ao da eleição presidencial”.

Como se  pode  ver,  entre  outras  modificações,  a  lei  federal  referida  unificou  o

processo de escolha dos Conselheiros Tutelares em todo o território nacional. Além

disso, alterou o mandato dos Conselheiros de três para quatro anos, mas não dispôs

sobre o processo de transição dos mandatos em curso.

O único artigo da Lei Federal nº 12.696, de 2012, que versava sobre a transição de

mandatos foi vetado pela Presidente Dilma Rousseff.  Era o art.  2º,  que dispunha:

“Para fins de unificação do processo de escolha previsto no § 1º do art. 139 da Lei nº

8.069, de 13 de julho de 1990, deverão ser cumpridos os critérios a serem definidos
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em lei, por proposta do Poder Executivo, dentro de 90 (noventa) dias”. Como razão

de veto, a Presidenta asseverou que, ao “impor ao Poder Executivo a obrigação de

propor  legislação em determinado prazo,  o dispositivo desrespeitou o princípio da

separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição”.

Em decorrência da ausência de disposição legal sobre a transição, instalou-se em

todo o território mineiro uma lacuna com relação aos mandatos em curso, fato que se

agrava  mais  ainda  porque  o  art.  134  da  referida  lei  federal  estabeleceu  como

competência da lei municipal dispor sobre o local, dia e horário de funcionamento do

Conselho  Tutelar  e  sobre  a  remuneração  dos  respectivos  membros,  aos  quais  é

assegurado o direito a cobertura previdenciária, gozo de férias anuais remuneradas,

acrescidas  de  um  terço  do  valor  da  remuneração  mensal,  licença-maternidade,

licença-paternidade  e  gratificação  natalina.  Dispôs  ainda  que  constará  da  Lei

Orçamentária municipal e da do Distrito Federal previsão dos recursos necessários

ao funcionamento do Conselho Tutelar e à remuneração e formação continuada de

seus membros.

Em outras palavras, a lei federal que estabelece as chamadas normas gerais não

incluiu como competência dos Municípios disporem sobre normas de prorrogação e

transição dos mandatos em curso.

Sob a ótica constitucional, tem-se que partir da disposição do art. 24, inciso XV, da

Constituição Federal: “Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre (...) proteção à infância e à juventude”.

Trata-se,  pois,  de  matéria de competência legislativa concorrente,  competindo à

União estabelecer  normas  gerais,  nos  termos  do § 2º  do  art.  24  da  Constituição

Federal.

Cumprindo  a  missão  constitucional,  o  Congresso  Nacional,  através  da  Lei  nº

12.696, de 25 de julho de 2012, estabeleceu normas gerais, mas nada dispôs sobre

os mandatos em curso. A maioria absoluta dos Municípios mineiros nada dispuseram

ainda sobre a questão.

Trata-se, portanto, de competência legislativa concorrente, cujo conceito, segundo

José Afonso da Silva,  compreende dois elementos: a)  possibilidade de disposição

sobre o mesmo assunto ou matéria por mais de uma entidade federativa; b) primazia
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da União em estabelecer normas gerais, como o fez no caso da aprovação da Lei nº

12.696, de 2012 (in “Curso de Direito Constitucional Positivo”,  Malheiros, 2010,  p.

481).

Alexandre  de  Moraes  ensina  que,  “no  âmbito  da  legislação  concorrente,  a

Constituição brasileira estabeleceu a legislação concorrente não cumulativa, ou seja,

a  chamada  repartição  vertical,  pois,  dentro  de  um  mesmo  campo  material

(concorrência  material  de  competência),  reserva-se  um  nível  superior  ao  ente

federativo União, que deve somente fixar os princípios e normais gerais, deixando-se

ao  Estado-membro  a  complementação,  com  edição  de  regras  complementares  e

específicas” (in “Estado Constitucional e Organização do Poder”,  Saraiva, 2010, p.

157).

Diante do exposto, solicito o recebimento deste projeto, sua tramitação e publicação

na forma regimental,  o processamento e o indispensável apoio de nossos nobres

pares para sua discussão e final aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 3.951/2013

Declara de utilidade pública a ONG Casa do Oleiro Luz das Nações - C.O.L.U.N.A.

-, com sede no Município de Ouro Fino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a ONG Casa do Oleiro Luz das Nações

- C.O.L.U.N.A.-, com sede no Município de Ouro Fino.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A ONG Casa do Oleiro Luz para as Nações é uma entidade filantrópica

e beneficente, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, de caráter cultural e

social e de gestão comunitária. Tem por finalidade a recuperação de pessoas adictas

de drogas, bebidas alcoólicas e de substâncias tóxicas de qualquer natureza. Sua

diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que  realizam

atividades voluntárias.
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Por sua importância e por atender aos requisitos previstos na Lei nº12972, de 1998,

que dispõe sobre a declaração de utilidade pública, contamos com o apoio de nossos

nobres pares à aprovação deste projeto.

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

Combate ao Crack, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso I,

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.952/2013

Declara de utilidade pública o Bem-Me-Quer Grupo de Apoio aos Portadores de

Câncer, com sede no Município de Monte Santo de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Bem-Me-Quer Grupo de Apoio aos

Portadores de Câncer, com sede no Município de Monte Santo de Minas.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2013.

Ivair Nogueira

Justificação: Constituído em 24/9/2009, sob a forma de associação civil, sem fins

lucrativos e duração indeterminada, o Bem-Me-Quer Grupo de Apoio aos Portadores

de Câncer, com sede em Monte Santo de Minas, objetiva assistir psicologicamente os

pacientes  submetidos  a  tratamento  oncológico,  propondo-se,  ainda,  a  realizar

campanhas informativas sobre o câncer e os direitos dos pacientes.

Em pleno e regular funcionamento há mais de um ano, a entidade vem cumprindo

suas disposições estatutárias e sociais no que concerne às atividades assistenciais,

beneficentes e filantrópicas, destinando a totalidade de suas rendas aos fins a que se

destina.

Compõem a diretoria da Associação pessoas de reconhecida idoneidade e conduta

ilibada, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

O reconhecimento dos relevantes serviços prestados pela entidade irá habilitá-la a

firmar parcerias com o poder público e outras entidades não governamentais, visando

ao recebimento de recursos para custeio e expansão de suas atividades.

Atestados os requisitos legais para outorga do título declaratório, contamos com a

anuência dos pares a este importante projeto de lei.
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- 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 3.953/2013

Declara de utilidade pública o Moto Clube Falcões da Estrada - MCFE -, com sede

no Município de Bom Despacho.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarado de utilidade pública o Moto Clube Falcões da Estrada -

MCFE -, com sede no Município de Bom Despacho.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2013.

Luzia Ferreira

Justificação: O Moto Clube Falcões da Estrada, com sede no Município de Bom

Despacho,  é  uma  entidade  social,  sem  fins  lucrativos,  com  duração  por  tempo

indeterminado, e seus diretores não são remunerados.

A entidade tem por finalidade incentivar e difundir a integração, confraternização,

colaboração e desenvolvimento do motociclismo, bem como buscar e divulgar a paz,

a amizade, o coleguismo e a irmandade dos motociclistas integrantes de todos os

motoclubes.

Considerando a missão e os objetivos do Moto Clube Falcões da Estrada, solicito o

apoio dos meus nobres pares para sua aprovação.

- 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 3.954/2013

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva “Nossos Talentos”, com sede

no Município de Itambacuri.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Esportiva  “Nossos

Talentos”, com sede no Município de Itambacuri.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 16 de abril de 2013.

Neilando Pimenta

Justificação:  A Associação Esportiva  “Nossos Talentos”  é entidade civil  sem fins

lucrativos que presta relevantes serviços ao Município de Itambacuri, priorizando o

desenvolvimento de ações sociais de amplo espectro em favor dos seus assistidos,

em especial no tocante à promoção da prática esportiva pela comunidade.

Dessa forma, conforme disposto em seu estatuto social,  a  Associação Esportiva

“Nossos Talentos” promove eventos recreativos nas modalidades futebol de campo e

futebol  de  salão,  entre  outras,  contribuindo  sobremaneira  para  a  melhoria  da

qualidade de vida da população.

Ademais,  em  pleno  e  regular  funcionamento  desde  9  de  fevereiro  de  2008,  a

referida entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei, motivo pelo qual faz jus

ao título declaratório de utilidade pública.

Por  essas  razões,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  aprovação  deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.955/2013

Institui  no  Estado  o  Programa  de  Doação  de  Medicamentos  e  da  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituído  no  Estado  o  Programa  de  Doação  de  Medicamentos,

destinado a captar doações de medicamentos e a promover sua distribuição através

de hospitais da rede do Sistema Único de Saúde, de unidades básicas de saúde e de

entidades  assistenciais  sem  fins  lucrativos,  previamente  cadastrados  junto  à

Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 2º - O programa de que trata esta lei prevê a arrecadação, junto à população do

Estado, de medicamentos armazenados em domicílio que não sejam mais utilizados

para tratamento, desde que estejam dentro do prazo de validade estabelecido pelo

laboratório farmacêutico responsável por sua fabricação.
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Parágrafo único - Os medicamentos cujo prazo de validade esteja vencido serão

coletados e separados e receberão destinação adequada.

Art.  3º  -  Poderão participar  do  programa de  que trata  esta  lei  pessoas  físicas,

clínicas e consultórios  médicos que recebam amostra  grátis  de  medicamentos de

indústrias, laboratórios farmacêuticos e distribuidores de medicamentos, por meio de

seus divulgadores.

Art. 4º - O Poder Executivo, nos postos de saúde e nos locais predeterminados,

promoverá a coleta dos medicamentos doados, confiando às referidas unidades a

guarda, a manutenção, a separação por tipo e a observância do prazo de validade

desses  medicamentos  para  posterior  distribuição  pelas  secretarias  municipais  de

saúde.

Parágrafo  único  -  Para  a  retirada  dos  lotes  de  medicamentos,  as  entidades

cadastradas  ou  as  pessoas  físicas  deverão  apresentar  no  ato  da  solicitação

receituário médico que comprove a necessidade de uso dos medicamentos que se

pretenda receber.

Art. 5º - O Poder Executivo realizará campanhas de esclarecimento e de estímulo à

doação de medicamentos, divulgando os locais de coleta.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2013.

Gustavo Perrella

Justificação: A dificuldade que as pessoas carentes têm encontrado para adquirir

medicamentos para tratamento de suas doenças é notória, situação que se mostra

cada vez mais grave. Em razão dessa dificuldade e dos riscos decorrentes do uso

inadequado dos remédios, consideramos oportuna a apresentação desta proposta.

Frequentemente muitas pessoas utilizam apenas parte do medicamento prescrito

pelo médico, e quase como regra o que acaba sobrando na embalagem pode ser

aproveitado. Além disso, não são raras as vezes em que pessoas tentam doar seus

medicamentos em hospitais ou unidades de saúde sem sucesso. Paradoxalmente,

nós  nos  deparamos  diariamente  com  pessoas  buscando  desesperadamente  o

remédio  receitado  por  seu  médico  sem  conseguir  encontrá-lo,  até  mesmo  na

secretaria competente.
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Nenhum  outro  órgão  público  ou  entidade  é  mais  capacitado  para  receber  os

medicamentos e fazer sua triagem do que a própria Secretaria de Saúde. A ideia de

captar os medicamentos excedentes vem suprir uma lacuna deixada há muito pela

falta de recursos para a área de saúde. Como a Secretaria de Saúde poderá receber

as  doações  tanto  de  pessoas  físicas  como  dos  próprios  laboratórios  e  dos

consultórios médicos, que possuem grande quantidade de amostras grátis, não resta

dúvida de que muitos usuários do SUS terão o tratamento concluído com a coleta e

distribuição desses remédios.

Ademais,  existem  outros  motivos  tão  importantes  quanto  suprir  a  carência  de

determinados  medicamentos  na  rede  pública,  como evitar  que  os  medicamentos

sejam jogados no meio ambiente e que os profissionais que trabalham na coleta do

lixo  e  as  pessoas  que sobrevivem da atividade  de  coleta  de  resíduos  sólidos  se

contaminem.

Um exemplo de uma ação bem-sucedida nessa área foi o programa de devolução

de medicamentos criado pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. Em quatro meses

de  campanha,  foram  devolvidas  14  mil  caixas  de  remédios,  o  que  gerou  uma

economia de R$120.000,00, equivalente a uma média mensal de R$30.000,00, valor

suficiente  para  se  comprar  um  respirador  por  mês  para  uma unidade  de  terapia

intensiva.

Assim,  contamos  com  o  indispensável  apoio  de  nossos  nobres  pares  para

aprovação desta importante propositura.

- 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 3.956/2013

Dispõe  sobre  a  instalação  de  detectores  de  metal,  câmeras  e  outros  itens  de

segurança  nos  terminais  de  ônibus,  plataformas  de  embarque  e  veículos  de

transporte de passageiros, no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Os terminais rodoviários e os veículos de transporte de passageiros no

Estado deverão instalar detectores de metal, câmeras e outros itens de segurança.

Art. 2º - Esta lei deverá ser regulamentada no prazo de cento e oitenta dias.
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Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2013

Pompílio Canavez

Justificação: Apesar de nas estradas brasileiras o grande vilão serem os acidentes

de  trânsito,  o  número  de  crimes  cometidos  nelas  tem  crescido.  Só  no  primeiro

semestre do ano passado, a Polícia Rodoviária Federal - PRF - em Minas Gerais

registrou mais de 600 ocorrências relativas a situações como roubo de veículos e

cargas, furto de peças e assaltos a estabelecimentos comercias e a veículos e até

mesmo assassinatos, como ocorreu recentemente no ônibus que vinha de Poços de

Caldas para Belo Horizonte.

A média no período foi de mais de três casos por dia, nos 6,3 mil quilômetros de

estradas federais sob jurisdição da PRF sem levar em conta os crimes ocorridos nas

estradas estaduais.

Os motoristas de caminhão são os alvos mais comuns de assaltos nas rodovias,

mas as empresas de ônibus intermunicipais também vem sofrendo com o problema, o

que está levando muitas delas a instalarem câmeras de segurança nos ônibus. Mas

isso não previne, só registra as ocorrências. O que queremos é evitar esse tipo de

ação.

Uma das alternativas seria utilizar instrumentos para detectar metais e armamentos

com  passageiros.  A medida  serviria  para  resguardar  funcionários,  passageiros  e

empresas. A implantação de pontos fixos de detectores nos terminais rodoviários e

nos  ônibus  sem  dúvida  minimizaria  esse  grave  problema  que  está  trazendo

insegurança a nossa sociedade.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 194/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.957/2013

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras de videomonitoramento

nos postos de paradas intermunicipais e interestaduais nas rodovias que cortam o

Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



1004
____________________________________________________________________________

Art. 1º - Torna-se obrigatória a instalação de câmera de videomonitoramento nos

postos de paradas intermunicipais e interestaduais nas rodovias que cortam o Estado.

Art.  2º - O número de câmeras instaladas deverá permitir  a filmagem de todo o

interior do recinto de parada, do trânsito local e da área de embarque e desembarque

de passageiros.

Art. 3º - As empresas responsáveis pelas paradas deverão armazenar as imagens

pelo prazo de quarenta e cinco dias.

Parágrafo único - Na ocorrência de fato que constitua crime ou contravenção penal,

a  empresa responsável  deverá disponibilizar  as  imagens e áudios  arquivados em

mídia digital imediatamente à delegacia de polícia judiciária mais próxima, sob pena

de responsabilização cível, criminal e administrativa.

Art. 4º - Caberá ao Poder Executivo regulamentar o disposto nesta lei no prazo de

noventa dias da data de sua publicação, definindo as especificações técnicas que

permitam a captação de dados audiovisuais, inclusive no período noturno.

Parágrafo único - A instalação deverá ser realizada de forma a manter ocultos os

dispositivos eletrônicos utilizados na captação de dados audiovisuais.

Art. 5º - As empresas responsáveis pelas paradas tem o prazo de cento e vinte dias

após a regulamentação desta lei para proceder à instalação dos equipamentos.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2013.

Cabo Júlio

Justificação:  O princípio constitucional  da segurança pública é dever do Estado,

direito  e  responsabilidade  de  todos  e  é  exercido  para  a  preservação  da  ordem

pública, com a finalidade de proteger o cidadão, a sociedade e o patrimônio.

A prevenção da violência não é somente um problema de polícia, e os esforços no

seu  combate  devem  focar  primeiramente  a  prevenção  e  o  controle  social.  A

implantação das câmeras de videomonitoramento é uma forma de controle social e

de  prevenção  às  práticas  delituosas,  no  intuito  de  inibir  a  ação  de  cidadãos  em

conflito com a lei.

Nos dias atuais a tecnologia é “sine qua non” para o combate da criminalidade. Tal

fato pode ser comprovado no caso ocorrido no Rio de Janeiro, onde uma agressão
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feita por um cidadão ao motorista de um ônibus provocou a queda do veículo de um

viaduto,  vitimando  sete  pessoas.  As  imagens  feitas  pelos  passageiros  e  pelas

câmeras de monitoramento permitiram a rápida identificação dos envolvidos nos fatos

que culminaram no acidente.

Esta proposta tem o objetivo de obrigar que os estabelecimentos identificados como

pontos de paradas intermunicipais e interestaduais invistam e colaborem de maneira

efetiva para a prevenção de delitos, visando aprimorar a segurança pública, conforme

preceitua a Constituição Estadual em seu arts. 9º, incisos VI e IX, e 133, inciso I, e, no

caso de ocorrência de delito, identificar e punir rapidamente os indivíduos envolvidos.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria

Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.894/2013, nos termos do § 2º do art. 173

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.958/2013

Obriga  os  supermercados  e estabelecimentos  similares  de  varejo  ou atacado a

divulgarem a validade dos alimentos postos em promoção em seus estabelecimentos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  estabelecimentos  comerciais  de  produtos  alimentícios,  incluindo os

hipermercados,  supermercados  e  similares  de  varejo  ou  atacado,  ao  divulgarem

promoções de mercadorias, obedecerão às seguintes disposições:

I  -  As mercadorias expostas em promoção deverão ser acompanhadas de aviso

com informação do prazo de validade;

II - O aviso deverá ter dimensão duas vezes maior que o empregado para o anúncio

da oferta.

Art. 2º - O descumprimento desta lei acarretará ao infrator as penalidades previstas

no Código de Defesa do Consumidor.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2013.

Fred Costa

Justificação:  É  prática  corrente  os  estabelecimentos  comerciais  de  produtos

alimentícios, incluindo-se os hipermercados, supermercados e similares, colocarem

em promoção mercadorias que estão com o prazo de validade curto ou por vencer.
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Essa prática leva muitos consumidores a comprar um produto achando que estão

fazendo um bom negócio, sem considerar, no entanto, que esse produto deverá ser

consumido imediatamente.

Muitos são levados ao engano, pois não verificam ou não conseguem verificar a

data de validade do produto adquirido. Pessoas idosas, por exemplo, que são mais

vulneráveis, acabam por levar um produto praticamente vencido, por um preço menor,

achando  que  poderão  consumi-lo  no  tempo  médio,  se  comparado  a  aquisições

anteriores.

Esta proposição visa beneficiar e proteger os consumidores ao tornar obrigatório

que  os  estabelecimentos  comerciais  divulguem  nos  anúncios  das  mercadorias

colocadas em promoção a respectiva data de validade. Além disso, a imposição do

tamanho  do  texto  facilitará  aos  idosos,  deficientes  visuais  parciais  e  crianças  a

verificação  prévia  dessa  data  e  evitará  que  levem  as  mercadorias  com  validade

próxima ao vencimento.

Contamos com o apoio de nossos pares para a aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Leonardo

Moreira. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.923/2012 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.959/2013

Declara patrimônio cultural do Estado o concurso “Comida di Buteco”.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  patrimônio  cultural  do  Estado  o  concurso  “Comida  di

Buteco”.

Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis para registro do

bem cultural no respectivo livro de registro, nos termos da legislação pertinente.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2013.

Fred Costa

Justificação: Há séculos o boteco faz parte da paisagem de nossas cidades. Mas

por  ser um espaço de comércio popular,  não despertava a atenção necessária e,

portanto, vivia à margem da sociedade. Quando o “Comida di Buteco” começou em
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Belo  Horizonte,  foi  como se  colocássemos  um  holofote  sobre  toda  a  riqueza  da

culinária  de  raiz  da  nossa  região  e  desses  estabelecimentos  que  têm,  em  sua

maioria, uma história familiar por trás. Isso mudou a forma como as pessoas viam o

boteco. Os estabelecimentos, contando com o carinho da população, também tiveram

a oportunidade de se profissionalizar e de se tornar sustentáveis, sem deixar de lado

sua essência.

A paixão do carioca Eduardo pela culinária começou na adolescência, quando viveu

em Londres, na Inglaterra. Aos 17 anos já preparava cordeiros para a família aos

finais de semana. Formou-se em matemática, voltou ao Brasil e trabalhou na área

financeira da Petrobras.

Alguns  anos  depois,  Eduardo  abandonou  a  carreira  e  mudou-se  para  Belo

Horizonte, em Minas Gerais. Na Radio Gerais FM passou a apresentar um programa

diário com informações sobre gastronomia.

Em 1999, Eduardo Maya apresentou um projeto à Rádio Gerais FM: um concurso

entre botecos de Belo Horizonte. A proposta ganhou a adesão de João Guimarães -

proprietário da emissora - e de Maria Eulália Araújo - diretora-executiva da rádio. Foi

ela que sugeriu o nome “Comida di Buteco”.

Em  2000,  ocorre  a  primeira  edição  do  “Comida  di  Buteco”,  com  10  botecos

participantes. Logo no ano de inauguração o concurso conquistou público e crítica.

Com o fim da Rádio Geraes FM, o concurso se tornou independente, com Eduardo

e Maria Eulália à frente. O “Comida di Buteco” já era o maior concurso do gênero do

Brasil.

Os executivos Ronaldo Perri e Flávia Rocha se associam ao “Comida di Buteco” e

dão  andamento  ao  processo  de  expansão  para  outras  cidades.  Rio  de  Janeiro,

Goiânia e Salvador entram no concurso. Mais cidades passam a participar: Ipatinga,

Montes Claros, Poços de Caldas, Uberlândia, todas no interior de Minas Gerais, além

de Campinas, Ribeirão Preto e Rio Preto, no interior paulista.

O “Comida di Buteco” chegou também a São Paulo, maior cidade do Brasil, com 50

botecos  participantes,  e  hoje  está  presente  em  16  cidades  brasileiras,  sendo

amplamente reconhecido por seu papel de divulgação da cozinha de raiz, fundado em

um processo estruturado de franqueamento.
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Como foi Minas Gerais o berço desta brilhante ideia, apresentamos este projeto não

somente para registrar o início de um projeto de sucesso, mas também como forma

de homenagear os idealizadores do evento.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares para aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Cultura para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 3.960/2013

Dispõe  sobre  a  doação  dos  bens  semoventes  canino  e  equino  integrantes  do

patrimônio do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  bens  semoventes  canino  e  equino  de  propriedade  do  Estado

considerados  inservíveis  pela  administração  pública  serão  disponibilizados  para

adoção, nos termos desta lei.

§  1º  -  Os  semoventes  a  que  se  refere  o  art.  1º  desta  Lei  serão  castrados,

microchipados, vacinados e vermifugados antes do início do processo de adoção.

§  2º  -  Os  procedimentos  veterinários  contidos  no  §  1º  deste  artigo  serão  de

responsabilidade do órgão público em que se encontra registrado o animal.

Art.  2º  -  A adoção a que se refere o art.  1º  desta lei  obedecerá aos seguintes

critérios:

I - cadastramento do adotante, exigida a comprovação de sua maior idade ou de

seu responsável, no caso de menor interessado na adoção;

II - identificação detalhada do animal a ser doado;

III - assinatura do termo de responsabilidade (Anexo I) pelo adotante;

IV - autorização para acompanhamento pós adoção (Anexo II).

Art. 3º - O semovente será mantido sob a tutela jurídica do órgão de seu respectivo

registro até a sua adoção.

Art. 4º - Para a consecução do disposto nesta lei serão celebrados convênios nos

termos do Decreto nº 36.885, de 23 de maio de 1995.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2013.

Fred Costa
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Justificação:  A Administração  Pública,  para  realizar  os  fins  a  que  se  propõe,

necessita,  além de recursos  humanos,  representados  pelos  agentes  públicos,  um

conjunto de bens destinados à consecução de seus objetivos.

Antes da definição da expressão “bem público”, é necessário entender o significado

da expressão “domínio público”.  Não há consenso entre os  doutrinadores.  Alguns

adotam a expressão para designar  o conjunto de bens móveis ou imóveis  (Celso

Antonio Bandeira de Mello); outros para designar os bens de uso comum do povo e

os bens de uso especial (Maria Sylvia Z. Di Pietro); e outros ainda entendem que

domínio público é o mesmo que patrimônio público. (Odete Medauar).

Uma  definição  que  abarca  os  diversos  significados  é  a  dada  por  Hely  Lopes

Meirelles. Para ele, “Domínio Público em sentido amplo é o poder de dominação ou

de regulamentação que o Estado exerce  sobre os  bens de seu patrimônio  (bens

públicos)  ou sobre  os  bens do patrimônio  privado (bens particulares  de interesse

público)  ou  sobre  coisas  inapropriáveis  individualmente,  mas  de  fruição  geral  da

coletividade  (“res  nullius”).  Neste  sentido  exterioriza-se  em  poderes  de  soberania

(domínio eminente) e poderes de propriedade (domínio patrimonial)”, de acordo com

o doutrinador:

Domínio eminente: “é o poder político pelo qual o Estado submete à sua vontade

todas as coisas de seu território. É uma das manifestações da soberania interna; não

é  direito  de  propriedade”.  Tal  domínio  não  é  ilimitado,  pois  é  condicionado  ao

ordenamento jurídico e não se confunde com o direito de propriedade, pois também

se  manifesta  sobre  a  propriedade  privada  e  sobre  as  coisas  inapropriáveis  por

natureza.

Domínio patrimonial: “é direito de propriedade, mas direito de propriedade pública,

sujeito  a  regime administrativo  especial”.  A esses regimes  estão  subordinados os

bens das pessoas administrativas, considerados bens públicos e regidos pelo direito

público com normas supletivas da propriedade privada”.

O conceito de bens públicos depende do critério utilizado para sua definição, que

ora leva em conta o titular do bem, ora o regime jurídico ao qual este bem pertence.

Entre os conceitos mais abrangentes encontra-se o elaborado por Celso Antônio

Bandeira de Mello para quem “bens públicos são todos os bens que pertencem às
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pessoas  jurídicas  de  direito  público,  isto  é,  União,  Estados,  Distrito  Federal,

Municípios, respectivas autarquias e fundações de direito público (estas últimas, aliás,

não passam de autarquias designadas pela base estrutural que possuem), bem como

os que, embora não pertencentes a tais, estejam afetados à prestação de um serviço

público. O conjunto de tais bens forma o “domínio público” que inclui tanto os bens

imóveis, como móveis.”

Vários  critérios  são  adotados  para  a  classificação  de  bens  públicos.

Doutrinariamente, podemos classificar os bens públicos: a) quanto à natureza: (bens

móveis,  imóveis,  semoventes,  corpóreos,  incorpóreos,  fungíveis  e  infungíveis);  b)

quanto à titularidade (bens federais,  estaduais,  distritais,  municipais,  autárquicos e

fundacionais públicos); c) quanto à destinação: é a principal classificação, adotada

pelo  nosso  Código  Civil,  que,  reproduzindo  a  anterior  classificação  constante  do

Código de 1916, subdivide os bens de acordo com sua utilização O novo Código Civil,

de 2002, manteve a mesma classificação, mas acrescentou os bens pertencentes às

pessoas jurídicas de direito público.

São características dos bens de uso especial:

destinam-se à execução dos serviços administrativos e à  prestação de serviços

públicos, constituindo o aparelhamento material utilizado para a consecução dos fins

almejados pela administração;

o uso e a fruição são destinados à própria administração e seus agentes, sendo

beneficiários  ainda  os  usuários  do  serviço,  que,  no  entanto,  se  subordinam  às

condições estabelecidas pela administração, que regulamentará o seu uso, podendo

autorizar o uso comum ou privativo dos bens particulares.

princípios a que se sujeita a administração ública no trato da “res publica”.

No que se refere à afetação e à desafetação, afetar é atribuir a um bem público

uma destinação específica. Pode ocorrer de forma expressa, através de lei  ou ato

administrativo ou de forma tácita, pelo uso do bem para uma atividade de interesse

público, sem manifestação formal.

Desafetar é retirar  a destinação específica de um bem. Geralmente ocorre para

transferir os bens de uso comum do povo ou de uso especial para a categoria de

bens dominicais de modo a possibilitar a sua alienação. Pode se dar por lei ou até
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mesmo por fato da natureza.

A competência para afetar ou desafetar bens públicos é do ente público que possui

seu domínio.

Inalienabilidade significa que os bens não podem ser  transferidos ou  alienados.

Conforme se depreende do Código Civil, ela não é absoluta. Assim, para que possam

ser  alienados,  os  bens  que se encontram indisponíveis  devem ser  primeiramente

desafetados.

Os bens  públicos  são administrados pelas  pessoas que detém sua titularidade,

competindo-lhes a guarda, a conservação e o aprimoramento. Condutas omissivas da

administração,  culminando  na  deterioração  do  bem,  afrontam  a  Lei  de

Responsabilidade Fiscal.  A administração dos bens difere da ideia de propriedade

que envolve o poder de oneração, disponibilidade e a faculdade de aquisição. Assim,

os atos de utilização e conservação independem de autorização especial.

Administração  em  sentido  estrito  admite  somente  utilização;  conservação.

Administração em sentido amplo abrange também a alienação dos bens inúteis ou

inconvenientes ao domínio público e a aquisição de novos bens necessários.

Além do uso que a própria administração pode fazer dos bens públicos e do uso

comum,  ao  alcance  de  qualquer  cidadão,  os  bens  públicos  imóveis  podem  ser

entregues ao uso privativo. Para tanto, regra geral, a utilização deve satisfazer a um

interesse público, não influenciar na destinação do bem, não importar em alienação e

observar os requisitos legais para a outorga.

Hely Lopes Meirelles define tal uso como uso especial nos seguintes termos: “ é

todo  aquele,  que  por  um  título  individual,  a  administração  atribui  a  determinada

pessoa  para  fruir  de  um  bem  público  com  exclusividade,  nas  condições

convencionadas”.

Alienação de bens públicos é toda transferência de propriedade a terceiros, quando

evidenciado  interesse  público,  em  observância  de  normas  legais  pertinentes.

Primeiramente,  caso os bens estejam na categoria de bens indisponíveis,  devem

sofrer  desafetação  para  se  enquadrarem  como dominicais  e  assim  poderem  ser

alienados. A princípio toda alienação necessita de autorização legislativa, avaliação

prévia e licitação,  mas existem exceções, dependendo da natureza do contrato.  A
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alienação pode se dar por instrumentos de direito privado ou de direito público. Os

instrumentos de direito privado são a compra e venda, a doação a permuta e a dação

em pagamento. Os instrumentos de direito público são a investidura, concessão de

domínio e legitimação de posse.

A doação,  a  dação em  pagamento  e  a  permuta  exigem  autorização legislativa,

avaliação prévia e motivado interesse público.

As regras fundamentais para alienação de bens públicos estão expressas no art. 17

da Lei nº 8666, de 1993, que inclui ainda hipóteses de transmissão de uso.

A alienação de bens móveis e semoventes não obedece a normas rígidas, salvo

avaliação prévia,  autorização legal,  podendo a administração dispor conforme seu

interesse, sendo que as vendas geralmente ocorrem em leilão administrativo.

A Constituição Federal considera o meio ambiente como bem de uso comum do

povo e essencial à qualidade de vida, impondo ao Poder Público e à coletividade o

dever  de  preservação  e  defesa para  as  gerações  presentes  e  futuras  (art.  225).

Estabelece, em seu art. 23, que é competência comum de todos os entes federativos

a proteção do meio ambiente e o combate a poluição em qualquer de suas formas.

No  que  tange  à  legislação,  estabeleceu  competência  concorrente  entre  União,

Estados  e  Distrito  Fdederaç  (art.  24,  VI  e  VII),  ficando  a  cargo  dos  Municípios

suplementar a legislação federal e estadual no que tange aos assuntos de interesse

local (art. 30,II).

Entendemos  que  o  projeto  ora  apresentado  vai  ao  encontro  do  dispositivo

constitucional retromencionado, na medida em que pretende assegurar e resguardar

a  proteção de  animais  de  propriedade do  Estado,  que  serviram durante  anos  na

esfera pública, que, a critério da instituição proprietária, não tiveram as habilidades

necessárias  para prosseguir  no  treinamento.  Trata-se de garantir  o  direito  desses

animais à uma adoção segura e monitorada.

Cabe ao poder  público mineiro  seguir  em frente na defesa animal,  assim como

fizeram  tantos  Estados  brasileiros:  São  Paulo,  Rio  de  Janeiro,  Santa  Catarina,

Tocantins, Espírito Santo e tantos mais.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares para aprovação desta proposta que

julgamos necessária e urgente no universo da proteção animal do Estado.
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-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente,  de

Administração Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art.

188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.961/2013

Assegura  condições  de  acessibilidade  às  pessoas  com  deficiência  ou  com

mobilidade reduzida na utilização dos serviços de transporte rodoviário intermunicipal

de passageiros e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica assegurado no Estado o direito às pessoas com deficiência ou com

mobilidade reduzida de receber tratamento prioritário e adequado de forma a garantir-

lhes condição para utilização com segurança e autonomia,  total  ou assistida,  dos

serviços de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.

Art.  2º  -  As  transportadoras  prestadoras  de  serviço  de  transporte  rodoviário

intermunicipal de passageiros deverão:

I  -  adotar,  no  âmbito  de  suas  competências,  as  providências  necessárias  para

assegurar instalações e serviços acessíveis;

II  -  providenciar  os  recursos  materiais  e  pessoal  qualificado  para  prestar

atendimento prioritário;

III  -  divulgar, em local de fácil visualização, o direito a atendimento prioritário de

pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida;

IV -  proceder à adequação de todos os sistemas de informações destinados ao

atendimento de pessoas com deficiência, inclusive auditiva ou visual, garantindo-lhes

condições de acessibilidade;

V - dispor de veículos equipados com dispositivos sonoros ou visuais, facilmente

identificáveis  e  acessíveis,  em todos  os  assentos reservados preferencialmente  a

passageiros com deficiência ou com mobilidade reduzida, que permitam a sinalização

de necessidade de atendimento ao condutor do veículo;

VI -  promover a disponibilidade e o emprego de novas tecnologias, inclusive as

tecnologias  da  informação  e  comunicação,  ajudas  técnicas  para  locomoção,

dispositivos e tecnologias assistivas, adequados a pessoas com deficiência, dando

prioridade a tecnologias de custo acessível;
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VII - propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência a respeito de

ajudas técnicas para locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas, incluindo novas

tecnologias bem como outras formas de assistência, serviços de apoio e instalações.

Art. 3º - Os ônibus de características urbanas deverão ter 10% (dez por cento) dos

assentos disponíveis para uso das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida,

sendo garantido o mínimo de dois assentos, preferencialmente localizados próximos

à  porta  de  acesso,  identificados  e  sinalizados  conforme  normas  técnicas  de

acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

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, 16 de abril de 2.013.

Liza Prado

Justificação: A aprovação deste projeto é de extrema importância, pois efetivará os

direitos  do  idoso  e  o  tratamento  prioritário  às  pessoas  com  deficiência,  em

consonância com as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, instituída

pela Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012.

Nesse  contexto  foi  recentemente  publicada  a  Política  Nacional  de  Mobilidade

Urbana,  instituída  pela  Lei  Federal  nº  12.587,  de  03  de  janeiro  de  2012,  a  qual

constitui uma recente normatização que visa traçar as diretrizes para a orientação e a

implantação de políticas públicas que versem sobre a mobilidade urbana, um dos

maiores  desafios  enfrentados  pelo  poder  público,  sobretudo  nos  grandes  centros

urbanos, com reflexos diretos na qualidade de vida da população.

A referida lei, em seu art. 3º, delimita a matéria regulada, consistente no Sistema

Nacional  de  Mobilidade  Urbana,  integrado  por  veículos  motorizados  e  não

motorizados;  classificados,  quanto  ao  objeto,  como de passageiros  ou  de cargas,

tendo como característica do serviço serem coletivos ou individuais; e, por fim, quanto

à natureza do serviço, ser público ou privado.

Para tanto, a infraestrutura da mobilidade urbana em que estão inseridos abrange

as vias e demais logradouros públicos, inclusive metroferrovias, hidrovias e ciclovias;

estacionamentos; terminais, estações e demais conexões; pontos para embarque e
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desembarque de passageiros e cargas; sinalização viária e de trânsito; equipamentos

e instalações; e instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas

e difusão de informações.

Todavia, para o estabelecimento de qualquer política pública de mobilidade urbana,

deverá  ser  efetivada  a  acessibilidade  aos  meios  de  transporte  da  população

envolvida,  razão pela qual  a Lei  Federal  nº 12.587 dedicou tratamento especial  à

questão, senão vejamos:

“Art. 4º - Para os fins desta Lei, considera-se:

(...)

III  -  acessibilidade:  facilidade disponibilizada às  pessoas  que possibilite  a  todos

autonomia nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor;

Art. 5º - A Política Nacional de Mobilidade Urbana está fundamentada nos seguintes

princípios:

I - acessibilidade universal;

II - desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e

ambientais;

III - equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;

IV  -  eficiência,  eficácia  e  efetividade  na  prestação  dos  serviços  de  transporte

urbano;

(...)

Art. 7º - A Política Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes objetivos:

(...)

II - promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;

III - proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à

acessibilidade e à mobilidade;

IV  -  promover  o  desenvolvimento  sustentável  com  a  mitigação  dos  custos

ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades

(...)

Art. 24 - O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política

Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, os objetivos e as

diretrizes desta Lei, bem como:
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I - os serviços de transporte público coletivo;

(...)

IV  -  a  acessibilidade para  pessoas  com deficiência  e  restrição de  mobilidade;”.

(Grifos nossos).

Ultrapassado o debate sobre o recente regramento das diretrizes gerais da Política

Nacional  de  Mobilidade  Urbana,  bem  como evidenciada  a  concepção  do  próprio

legislador sobre a imprescindibilidade da promoção da acessibilidade aos serviços

públicos  oferecidos,  como  meio  para  conceder  eficácia  e  efetividade  ao  serviço

público  de  transporte  coletivo,  torna-se  imperioso  relacioná-lo  com  a  tutela  legal

conferida aos deficientes pela Constituição da República de 1988:

“Art.  5º  -  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos

seguintes:

(...)

XV - é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer

pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens;”.

Nesse sentido,  atendendo ao comando do  Legislador  Constitucional  e  para  lhe

conferir efetividade, foi editada a Lei Federal nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000,

que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade

das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Essa legislação federal especial infraconstitucional procedeu à importante definição

do  conceito  de  acessibilidade,  como  também  de  barreiras  arquitetônicas  na

edificação, senão vejamos o seu art. 2º:

“Art. 2º - Para os fins desta lei são estabelecidas as seguintes definições:

I  -  acessibilidade:  possibilidade  e  condição  de  alcance  para  utilização,  com

segurança  e  autonomia,  dos  espaços,  mobiliários  e  equipamentos  urbanos,  das

edificações, dos transportes e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa

portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida;

II  -  barreiras:  qualquer  entrave ou  obstáculo  que limite  ou  impeça  o  acesso,  a

liberdade de movimento e a circulação com segurança das pessoas, classificadas
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em:

(...)

b)  barreiras  arquitetônicas  na  edificação:  as  existentes  no  interior  dos  edifícios

públicos e privados.”.

Prescreve ainda a Lei Federal nº 10.098, de 2000, que os espaços de uso público

deverão ser concebidos de forma a torná-los acessíveis a pessoas com deficiência

física  ou  mobilidade  reduzida,  bem  como  obter  espaços  reservados  para  essas

pessoas, senão vejamos:

“Art. 3º -  O planejamento e a urbanização das vias públicas, dos parques e dos

demais espaços de uso público deverão ser concebidos e executados  de forma a

torná-los acessíveis para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade

reduzida.

(...)

Art. 12 - Os locais de espetáculos, conferências, aulas e outros de natureza similar

deverão dispor de espaços reservados para pessoas que utilizam cadeira de rodas, e

de  lugares  específicos  para  pessoas  com  deficiência auditiva  e  visual,  inclusive

acompanhante,  de acordo com a ABNT, de modo a facilitar-lhes as condições de

acesso, circulação e comunicação.”. (Grifos nossos).

Ademais, são cediços os enormes transtornos enfrentados por toda a população no

acesso ao sistema de transporte público intermunicipal, os quais, mesmo dentro da

Região Metropolitana de Belo Horizonte, sobretudo durante os horários de pico do

trânsito , aliados aos congestionamentos de veículos, tornam caóticas a entrada e a

saída dos veículos utilizados para o transporte público.

Dessa maneira, é comum observar, especialmente nesses mencionados horários

de influxo no trânsito, uma enorme concentração de pessoas nas portas dianteiras

dos veículos de transportes coletivos tentando o seu acesso. Essa concentração, não

raras vezes, institui o tumulto, com inevitáveis empurrões, esbarrões, prensamento de

pessoas, situações somadas à própria partida dos veículos, que iniciam o movimento

de saída com as pessoas ainda tentando adentrar o seu interior.

Em  todo  esse  contexto,  ficam  os  deficientes,  com  patente  fragilidade  física  e

emocional, à margem da utilização do sistema de transporte público, o que ensejou o
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tratamento diferenciado pelo Legislador Federal e, quando o conseguem, o utilizam

com grande dificuldade, suscetíveis de sofrer acidentes com graves proporções .

Ressalte-se  ainda,  apenas  como  meio  para  que  ocorra  a  efetividade  e  a

disseminação  de  informação  sobre  os  direitos  aos  idosos  aqui  conferidos,  que  a

determinação de fixação de cartazes internos nos veículos de transportes públicos

em questão não se constitui  como um ônus desproporcional ou ilegal imposto por

este projeto de lei.

Muito ao contrário, essa determinação encontra respaldo normativo na Lei Federal

nº  12.587,  de  3  de  janeiro  de  2012,  a  qual  expressamente  impõe  a  fixação  de

cartazes  internos  nos  veículos  públicos  de  transportes  coletivos  urbanos,  visando

informar à população sobre o direito dos idosos com relação aos seus direitos de

acessibilidade:

Nesse sentido, é de extrema relevância mencionar a edição do Decreto Legislativo

Federal nº 186, de 9 de julho de 2008, que aprovou o texto da Convenção sobre os

Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinado em

Nova Iorque, em 30 de março de 2007.

Esse decreto trouxe inovações decorrentes do Tratado da Organização das Nações

Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência, entre elas a imposição de se

adotar e promover tecnologias assistivas às pessoas com deficiência:

“Art. 4 - Obrigações gerais

Os Estados Partes se comprometem a assegurar e promover o pleno exercício de

todos  os  direitos  humanos  e  liberdades  fundamentais  por  todas  as  pessoas  com

deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua deficiência. Para

tanto, os Estados Partes se comprometem a:

(...)

g)  realizar  ou  promover  a  pesquisa  e  o  desenvolvimento,  bem  como  a

disponibilidade  e  o  emprego  de  novas  tecnologias,  inclusive  as  tecnologias  da

informação  e  comunicação,  ajudas  técnicas  para  locomoção,  dispositivos  e

tecnologias  assistivas,  adequados  a  pessoas  com deficiência,  dando  prioridade  a

tecnologias de custo acessível;

h) propiciar informação acessível para as pessoas com deficiência a respeito de
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ajudas técnicas para locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas, incluindo novas

tecnologias  bem  como  outras  formas  de  assistência,  serviços  de  apoio  e

instalações.”. (Grifo nosso.)

Em atendimento ao Comando do Tratado das Organizações Unidas, assinado e

ratificado pelo Brasil por meio do supracitado Decreto Legislativo nº 186, de 2008, foi

incluída  neste  projeto  de  lei  a  promoção  de  tecnologias  assistivas  pelas

transportadoras  prestadoras  de  serviço  de  transporte  rodoviário  intermunicipal  de

passageiros, dever constante no art. 2º, VI e VII, do texto deste projeto de lei.

Por fim, torna-se imperioso destacar que o objeto deste projeto de lei tem respaldo

na Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política

Nacional de Mobilidade Urbana, bem como na Constituição da República de 1988,

como de competência dos Estados-membros a regulação da matéria, senão vejamos:

“Art. 17 - São atribuições dos Estados:

I  -  prestar,  diretamente  ou  por  delegação  ou  gestão  associada,  os  serviços  de

transporte público coletivo intermunicipais de caráter urbano, em conformidade com o

§ 1º do art. 25 da Constituição Federal;

(...)

III  -  garantir  o  apoio  e  promover  a  integração  dos  serviços  nas  áreas  que

ultrapassem os limites de um Município, em conformidade com o § 3º do art. 25 da

Constituição Federal.

Parágrafo único - Os Estados poderão delegar aos Municípios a organização e a

prestação  dos  serviços  de  transporte  público  coletivo  intermunicipal  de  caráter

urbano, desde que constituído consórcio público ou convênio de cooperação para tal

fim.”.

Portanto, não há o que questionar com relação à constitucionalidade da matéria

tratada neste projeto de lei,  que se encontra em consonância com a atribuição de

competência  expressa  pela  Lei  Federal  nº  12.587,  de  2012,  bem  como  em

conformidade com a Constituição da República de 1988.

Pelo exposto, e pela enorme relevância social de que trata a matéria é que conto

com apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

Em observância ao disposto no art. 100, II e III, que, recebido, seja este projeto
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encaminhado para a apreciação da Comissão de Constituição e Justiça, nos termos

do art. 102, III, “a”; da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência ,

nos termos do art. 102, XX, ambos do Regimento Interno dessa casa.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 127/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.962/2013

Dispõe  sobre  a  isenção  do  pagamento  de  tarifa  de  pedágio  nas  rodovias  sob

responsabilidade  do  Estado  ao  proprietário  de  veículo  que  possua  residência

permanente ou exerça atividade profissional permanente no próprio Município em que

esteja localizada praça de cobrança de pedágio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  isento  do  pagamento  de  tarifa  de  pedágio  nas  rodovias  sob

responsabilidade do Estado o veículo cujo proprietário possua residência permanente

ou  exerça  atividade  profissional  permanente  no  próprio  Município  em  que  esteja

localizada praça de cobrança de pedágio.

§ 1º - Para se beneficiar da isenção concedida por esta lei, o proprietário deverá ter

seu  veículo  credenciado  pelo  poder  concedente  e  pelo  concessionário,

periodicamente.

§ 2º - Os procedimentos aplicáveis ao credenciamento a que se refere o § 1º deste

artigo serão fixados em regulamento.

§ 3º - A isenção a que se refere esta lei permite ao concessionário reclamar ao

poder concedente, se assim julgar necessário, a revisão da tarifa de pedágio, com o

objetivo de manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

§  4º  -  Na  hipótese  de  o  poder  concedente  decidir  pela  improcedência  da

reclamação feita pelo concessionário, este poderá recorrer a processo amigável de

solução de divergência contratual, nos termos previstos no contrato de concessão,

sem  que,  no  decorrer  do  período  de  resolução  do  conflito,  fique  prejudicada  a

concessão do benefício instituído por esta lei.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei para a manutenção do equilíbrio

econômico-financeiro do contrato, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 4º-A da
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Lei nº 9.277, de 10 de maio de 1996.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2013.

Liza Prado

Justificação:  Trata-se  de  projeto  de  lei  que  concede  isenção  de  pagamento  de

pedágio a pessoas que morem ou trabalhem em Município no qual esteja instalada

praça de cobrança.  A gratuidade,  por  óbvio,  só abrange a praça de cobrança do

Município em que o beneficiado resida ou trabalhe.

Nos  últimos  anos,  a  carência  de  recursos  públicos  para  a  realização  de

investimentos em infraestrutura levou à adoção de uma política de concessão de

rodovias à iniciativa privada, mediante a cobrança de pedágio. Tal movimento, que

inclui tanto os trechos rodoviários licitados diretamente pelo órgão competente dos

Estados como aqueles da União e delegados por convênio a Estados e Municípios,

repassados à exploração comercial, provocou melhorias importantes na nossa malha

rodoviária,  mas trouxe também inconvenientes  que só com o tempo estão  sendo

percebidos e corrigidos.

Um dos problemas mais comuns diz respeito ao ônus desproporcional que pesa

sobre  a  população  dos  Municípios  onde  se  instalam  as  praças  de  cobrança  de

pedágio.  De  fato,  essa  população  é  penalizada  economicamente  em  seus

deslocamentos diários para trabalhar, estudar ou fazer compras, atividades realizadas

muitas  vezes  no  território  do  próprio  Município.  Indústrias  e  produtores  rurais,

empresas que realizam entregas em domicílio ou profissionais que atendem a área

rural  se  veem  às  voltas  com  um  aumento,  difícil  de  suportar,  de  seu  custo

operacional.

Assim,  a  simples  decisão  de  instalar  uma praça  de  cobrança  de  pedágio  num

determinado  Município  pode  comprometer  seriamente  a  competitividade  das

atividades  econômicas  nele  realizadas  e,  por  conseguinte,  a  competitividade

econômica do próprio Município. No mundo globalizado em que vivemos, tal situação

pode assumir contornos inimagináveis, em termos de estagnação da economia local,

redução do número de empregos e evasão populacional.

Para  tentar  corrigir  essa  distorção,  oferecemos  à  apreciação  desta  Casa  esta
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proposta,  que  visa  isentar  do  pagamento  de  tarifa  de  pedágio  os  veículos  cujos

proprietários  possuam  residência  permanente  ou  exerçam  atividades  profissionais

permanentes  no  Município  em  que  se  localizar  a  praça  de  pedágio.  Para  evitar

desvios e mau uso do benefício, prevemos que o benefício da isenção depende de

cadastramento  e  identificação  dos  veículos  pelo  órgão  executivo  de  trânsito  com

jurisdição no Município onde se localizar a praça de pedágio.

Tal matéria encontra-se em conformidade com as disposições da Lei Federal  nº

9.277,  de  1996.  Registramos  que  matéria  similar  encontra-se  em  tramitação  no

Congresso Nacional, consubstanciada no Projeto de Lei nº 1.023/2011, de autoria do

Deputado Esperidião Amin. O projeto já foi aprovado em turno único, sob o regime de

urgência, na Câmara dos Deputados e agora se encontra sob análise do Senado

Federal.

Dessa forma, esperamos contribuir para que a cobrança de pedágio, necessária

aos investimentos demandados por nossas rodovias, seja realizada de forma justa e

equânime.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Delvito

Alves. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 849/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.963/2013

Dispõe sobre a exclusão de cláusula de inalienabilidade constante de escritura de

doação de bem imóvel realizada pelo Estado, nos termos da Lei nº 14.381, de 13 de

novembro de 2002.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica excluída a cláusula de inalienabilidade contida na escritura pública de

doação lavrada a fls. 90 do Livro 1.296 N do Cartório do 9º Ofício de Notas de Belo

Horizonte, realizada por força da Lei nº 14.381, de 13 de novembro de 2002.

Art.  2º  -  Em  decorrência  do  comando  contido  no  artigo  anterior,  fica  o  Estado

autorizado a proceder à rerratificação da escritura pública de doação de imóvel ao

Município de Cataguases, lavrada a fls. 90 do Livro 1.296 N do Cartório do 9º Ofício

de Notas de Belo Horizonte, realizada por força da Lei nº 14.381, de 13 de novembro

de 2002, com a exclusão da cláusula de inalienabilidade dela constante, retificando-
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se o referido instrumento nessa parte e ratificando-se todos os demais termos da

referida escritura.

Parágrafo único -  O imóvel  objeto  da  escritura  referida  no  “caput”  é  constituído

pelas matrículas 23.440 e 23.443, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Cataguases, já que o registro anterior de nº 12.881, a fls. 68 v° do Livro 3-AK, não

existe  mais,  uma vez  que  era  a  denominada  transcrição,  na  forma dos  registros

anteriores à Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos), e

foi  extinto  com o registro da  escritura de  doação do Estado para o Município  de

Cataguases, dando ensejo à matrícula 23.440, como se vê da atual matrícula 23.443,

na qual consta menção dos registros anteriores.

Art. 3º - Fica convalidada a doação ao Município de Cataguases, pelo Estado, do

bem  imóvel  constituído  de  área  de  3.000m²  (três  mil  metros  quadrados),  sem  o

gravame da inalienabilidade, adquirido conforme registro de nº 12.881, a fls. 68 v° do

Livro 3-AK, lavrado em 13 de junho de 1958, no Cartório de Registro de Imóveis da

Comarca de Cataguases,  bem como os atos  referentes  a esse imóvel  praticados

posteriormente pelo Município de Cataguases, por meio da edição de leis.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2013.

Sebastião Costa

Justificação: Através da Lei n° 14.381, de 13/9/2002, o Estado doou ao Município

de Cataguases, sem o gravame da inalienabilidade, terreno de sua propriedade que

se encontra na base territorial desse Município.

Ocorre  que,  embora  na  lei  acima  citada  não  tenha  constado  cláusula  de

inalienabilidade,  o  referido  gravame constou  na  lavratura  da  escritura  pública  de

doação.

Como  é  de  conhecimento  geral,  atualmente  o  Estado  pode,  mediante  lei

autorizativa, doar bens a Municípios e até mesmo a particulares, o que foi permitido

pelo Supremo Tribunal Federal através da decisão preferida na ADI 927-3, a qual

determinou em medida cautelar a suspensão da alínea “b” do inciso I do art. 17 da Lei

Federal nº 8.666, de 1993.

Por outro lado, o bem doado (um terreno abandonado) insere-se na classe de bens
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dominicais que não estão destinados ao uso geral, diferentemente dos bens de uso

comum, destinados ao uso indeterminado e indistinto de toda a população, como os

rios, as ruas, as praças e os mares.

Como é cediço, até mesmo os bens de uso comum podem ser doados mediante lei

autorizativa, operando os efeitos do instituto jurídico da desafetação, sendo certo que

os bens dominicais, por não estarem afetados, não precisam ser desafetados para

que ocorra sua alienação, por constituírem parte do patrimônio disponível do Estado.

Ainda assim, neste caso, houve a edição, por parte do Estado, de lei autorizativa da

doação  do  terreno  (Lei  nº  14.381,  de  13/9/2002),  lei  essa  em  que  não  constou

cláusula de inalienabilidade.

No que se refere à convalidação e invalidação de atos administrativos, em princípio,

a  administração  apenas  pode  e  deve  emitir  atos  válidos,  ou  seja,  adaptados  ao

modelo geral.

Verifica-se  que  a  administração,  em  razão,  principalmente,  dos  princípios  da

restritividade e da indisponibilidade do interesse público, prima por retirar do mundo

jurídico os atos administrativos ilegais, inoportunos ou inconvenientes.

O princípio da legalidade envolve a sujeição do agente público não só à lei aplicável

ao caso concreto, mas também, no Estado Constitucional de Direito, ao regramento

jurídico e, especialmente, aos princípios constitucionais.

No  ensinamento  de  Marino  Pazzaglini  Filho,  em  sua  obra  “Princípios

Constitucionais Reguladores da Administração Pública” (São Paulo: Atlas, 2000), “o

princípio da legalidade é a pedra de toque do Estado de Direito e pode ser traduzido

na máxima: a administração pública só pode atuar conforme a lei, devendo-se dizer

que o princípio da legalidade era entendido como superior dentro da administração

pública”.

No entanto, atualmente vive-se o Estado Constitucional de Direito, voltado para a

principiologia  de  maneira  mais  acirrada  que  a  letra  da  lei,  ocorrendo  certa

relativização  do  princípio  da  legalidade  como princípio  superior  na  administração

pública.

O legislador, ao elaborar a lei, deve, obviamente, obedecer à Constituição. Não nos

demoraremos,  porém,  em  demonstrar  essa  acaciana  verdade.  O  que  queremos
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enfatizar  é  que  não  só  ele  deve  fazê-lo,  mas,  mais  até  que  o  legislador,  o

administrador público e o Juiz, para não serem senhores, mas servidores da lei, estão

intensamente subordinados à Constituição, inclusive à sua principiologia, visto que é

a ela, antes da própria lei, que devem mirar no desempenho de suas funções.

Para  Weida  Zancaner  (in  “Da  Convalidação  e  da  Invalidação  dos  Atos

Administrativos”. 3ª ed., São Paulo: Malheiros, 2001), “o princípio da legalidade visa a

que a ordem jurídica seja restaurada, mas não estabelece que a ordem jurídica deve

ser restaurada pela extinção do ato inválido”; e “há duas formas de recompor a ordem

jurídica  violada,  em  razão  dos  atos  inválidos,  quais  sejam,  a  invalidação  e  a

convalidação”.  Assim,  o  princípio  da  legalidade,  que,  no  primeiro  momento,  faria

supor que a administração devesse invalidar o ato, apresenta formas de recompor a

ordem  jurídica,  até  mesmo  pela  economia  da  administração  pública.  Até  porque

seguir o princípio da legalidade de maneira formalista e invalidar atos que poderiam

perfeitamente ser convalidados é ignorar todos os demais princípios e privilegiar o

legalismo, ato inadmissível no Estado Constitucional de Direito.

Nem sempre é  necessária  a  invalidação para  ver  a ordem  restaurada.  Quando

houver possibilidade de convalidar, tal procedimento se torna obrigatório. Em síntese,

a administração pública estaria  obrigada a invalidar  seus atos  ilegais;  no entanto,

quando houver possibilidade de convalidar, tal procedimento se torna obrigatório. Não

se trata de discricionariedade administrativa, em que se tem liberdade de escolher

livremente  entre  as  alternativas  de  convalidar  ou  invalidar,  ressalvada  uma única

hipótese: tratar-se de vício de competência em ato de conteúdo discricionário que não

tenha produzido efeitos em face de terceiros de boa-fé.

O  Ministro  Gomes  de  Barros  (RSTJ,  a.  3  (24),  195-249,  agosto  de  1991),  na

qualidade de relator em decisão do STJ, assim se pronunciou sobre o tema: “A regra

contida no verbete nº 473 da Súmula 473 do STJ deve ser entendida com algum

temperamento: no atual estágio do direito brasileiro, a Administração pode declarar a

nulidade de seus próprios atos, desde que, além de ilegais,  eles tenham causado

lesão  ao  Estado,  sejam  insuscetíveis  de  convalidação  e  não  tenham  servido  de

fundamento a ato posterior praticado em outro pleno de competência”.

Portanto,  “a contrario  sensu”,  se o  ato  pode ser  convalidado,  a  medida que se
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impõe é a da convalidação.

Com  efeito,  a  convalidação  visa  a  restauração  não  somente  do  princípio  da

legalidade, mas da principiologia como um todo e, principalmente, a estabilidade das

relações constituídas, pelo princípio da segurança jurídica.

Neste  contexto  e  com  fundamento  na  teoria  dos  princípios,  quando  possível  a

convalidação dos atos administrativos, a administração não poderá negar-se a fazê-

lo,  não devendo seguir  de  maneira totalmente formalista,  mas voltando-se para  a

Constituição e a aplicabilidade de seus princípios.

Também é importante salientar, para a solução do caso em questão, que somente

podem  ser  convalidados  os  atos  que  possam  ser  validamente  reproduzidos  no

presente.

Existe ainda uma relativização do poder-dever de invalidar,  a desconstituição de

todos os efeitos do ato, que envolve, em algumas situações, alguns aspectos a serem

considerados, como, por exemplo, prejuízos causados a terceiros de boa-fé.

Seabra Fagundes, em sua obra “O controle dos actos administrativos pelo Poder

Judiciário”, 4ª ed., Rio de Janeiro: Forense, assevera: “se a invalidez do ato jurídico,

como  sanção  à  infringência  à  lei,  importa  consequências  mais  nocivas  que  as

decorrentes de sua validade, é o caso de deixá-lo subsistir”.

O princípio da segurança jurídica, trazido por Zancaner, “coincide na realidade com

os princípios fins do Estado, na medida que a vida em sociedade gera a necessidade

por  parte  dos  indivíduos  que  a  integram  de  poder  prever  a  ação  dos  poderes

públicos”.

Pode-se depreender que o princípio geral da segurança jurídica deve estar presente

em todos os atos do poder público, sejam de natureza jurisdicional,  legislativa ou

administrativa.

Em síntese, com base na lição de Zancaner, podemos dizer que, se um ato jurídico

produziu situação jurídica ampliativa de direito, mormente tendo ocorrido certo lapso

de tempo desde a instauração da relação e existindo regra ou princípio de direito que

lhe teria servido de amparo se estivesse validamente constituída, somada à boa-fé

por parte do beneficiário, estamos diante de barreiras ou limites ao dever de invalidar,

e o ato jurídico deve ser convalidado.
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Utilizando-se da teoria da aparência, o Supremo Tribunal Federal não invalida os

atos praticados por funcionário público investido em cargo público, ainda que por lei

inconstitucional, protegendo-se assim a aparência da legalidade dos atos em favor de

terceiros de boa-fé.

Portanto, a questão da invalidade dos atos administrativos encontrar-se-ia inserida

num confronto em que, de um lado,  está o princípio da legalidade e, de outro, o

princípio  da  segurança jurídica,  nem  sempre devendo  ser  aquele  privilegiado em

detrimento deste: deve-se analisar o caso concreto.

Saliente-se que o princípio que for utilizado em certo caso concreto em detrimento

de  outro  não  excluirá  a  existência  deste  no  âmbito  jurídico:  apenas,  naquele

momento, optou-se pelo princípio “x” em detrimento do princípio “y”.

E o princípio da legalidade não é visto mais como no Estado Legal de Direito, não

tendo superioridade em relação a outros princípios no moderno Estado Constitucional

de Direito. O princípio da legalidade serve para que a ordem jurídica seja restaurada,

inclusive  pela  convalidação  dos  atos  administrativos,  por  ser  esta  uma forma  de

restauração da ordem jurídica que foi violada.

Corroborando o raciocínio, trazemos à tona o art. 55 da Lei nº 9.784, de 29 de

janeiro de 1999 (Lei do Processo Administrativo): “Em decisão na qual se evidencie

não  acarretarem  lesão  ao  interesse  público  nem  prejuízo  a  terceiros,  os  atos

administrativos  que  apresentem  defeitos  sanáveis  poderão  ser  convalidados  pela

administração”.

Assim, devendo a questão da invalidação ou da convalidação do ato administrativo

ser  tratada  no  âmbito  do  caso  concreto  e  considerando  os  princípios  aqui

referenciados, temos que:

1  -  operou-se  uma  doação  feita  ao  Município  de  Cataguases,  tendo  sido

observados os requisitos legais para tal;

2 - transcorreu um grande lapso de tempo desde então, tendo sido realizadas as

obras e cumprido o que a lei exigia;

3  -  todo  o  processo  foi  permeado  de  boa-fé,  acreditando-se  na  aparência  de

legalidade em todos os atos praticados, o que reclama a aplicação do princípio da

segurança jurídica;
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4 - o que se reclama, em tese, é que o bem foi doado pelo Estado com cláusula de

inalienabilidade,  sendo  que  tal  cláusula  somente  constou  da  escritura  pública  de

doação, e não, da lei autorizadora da doação ao Município de Cataguases;

5 - o Estado pode, mediante lei autorizativa, doar bens.

Diante do exposto, considerada a relevância da matéria, submete-se este projeto à

apreciação dos nobres pares.

- 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 3.964/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Cidadãos  do  Bem,  com  sede  no

Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cidadãos do Bem, com

sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril de 2013.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:Em pleno e regular funcionamento desde janeiro de 2011, a Associação

Cidadãos do Bem, com sede no Município de Santa Luzia, é entidade civil sem fins

lucrativos que desenvolve importantes trabalhos na promoção da assistência social,

da cultura, da defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, da defesa,

preservação e conservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável.

A  sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que

desenvolvem atividades voluntárias.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares para aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.965/2013

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de indústria alimentícia,
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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 alimentícia, 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 353/2013.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril 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 3.966/2013

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor da indústria naval e de

infraestrutura portuária, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

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

mineiro do setor da indústria naval e de infraestrutura portuária, 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 354/2013.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril 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 3.967/2013

Ratifica regime especial de tributação concedido ao setor de indústria de higiene,

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

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
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Art. 1º - Fica ratificada a concessão de regime especial de tributação ao contribuinte

mineiro do setor de indústria de higiene, 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 355/2013.

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

Sala das Reuniões, 16 de abril 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 4.549/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com os policiais  civis  do 13º Departamento de  Polícia  Civil  da  3ª

Delegacia Regional de Polícia Civil que atuaram na operação que apreendeu 100kg

de drogas no Município de São João del-Rei. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº  4.550/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Secretaria  Extraordinária  para  o  Desenvolvimento  dos  Vales  do

Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas pedido de informações sobre os critérios

utilizados para a definição da localização e implantação de 9.661cisternas de placa

para armazenamento de água para consumo humano, 502 cisternas para produção

de  alimentos  e  1.736  barragens,  nos  termos  de  convênio  com  o  Ministério  do

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e 600 sistemas simplificados de água e

170 barreiros, nos termos de convênio com o Ministério da Integração Nacional.

Nº  4.551/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Copanor pedido de informações sobre as causas da interrupção do

fornecimento de água para a população de Boa Vista, no Município de Chapada do

Norte,  e  sobre as  medidas  adotadas para correção do problema e  prevenção de

novas interrupções. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  4.552/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

formulada manifestação de aplauso à Cel. PM Cláudia Romualdo, Comandante da 1ª

Região  da  PMMG,  pela  postura  equilibrada,  pela  liderança  e  pela  autoridade
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demonstradas  no  jogo  entre  Atlético-MG  e  Arsenal,  em  3/4/2013,  no  Estádio

Independência, e aos policiais militares dos Comandos de Policiamento da Capital e

de Policiamento Especializado que atuaram no local. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº  4.553/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Cemig pedido de providências  para a retomada do programa Luz

para Todos no Estado e para a reavaliação da classificação de famílias necessitadas

de fornecimento de energia e consideradas inaptas pela Cemig para participar desse

programa.

Nº  4.554/2013,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria-Geral da Presidência da República pedido de providências

para a retomada do programa Luz para Todos no Estado e para a reavaliação da

classificação de famílias necessitadas de fornecimento de energia e consideradas

inaptas pela Cemig para participar desse programa. (- Distribuídos à Comissão de

Minas e Energia.)

Nº 4.555/2013,  da  Comissão Especial  para  Emitir  Parecer  sobre a Proposta  de

Emenda à Constituição nº 46/2013, em que solicita seja encaminhado ao Comando-

Geral da PMMG pedido de informações sobre a viabilidade e a conveniência das

medidas sugeridas na Proposta de Emenda à Constituição nº 46/2013.

Nº 4.556/2013,  da  Comissão Especial  para  Emitir  Parecer  sobre a Proposta  de

Emenda à Constituição nº 46/2013, em que solicita seja encaminhado ao Ten.-Cel.

PM QOR Domingos Sávio de Mendonça pedido de informações sobre a viabilidade e

a conveniência das medidas sugeridas na Proposta de Emenda à Constituição nº

46/2013.

Nº 4.557/2013,  da  Comissão Especial  para  Emitir  Parecer  sobre a Proposta  de

Emenda à Constituição nº 46/2013, em que solicita seja encaminhado ao Comando-

Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais pedido de informações sobre a

viabilidade  e  a  conveniência  das  medidas  sugeridas  na  Proposta  de  Emenda  à

Constituição nº 46/2013.

Nº  4.558/2013,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria  de  Educação pedido  de informações sobre  o convênio



1032
____________________________________________________________________________

firmado entre as escolas estaduais e a Fundação Unibanco, com envio a esta Casa

de  cópias  do  referido  convênio  e  de  todas  as  comunicações  encaminhadas  pela

Fundação à Secretaria.

Nº  4.559/2013,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Fazenda pedido de informações sobre o custo total e

unitário,  para o Estado,  para a emissão da renovação anual  de licenciamento de

veículos, no exercício de 2012.

Nº  4.560/2013,  da  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo pedido de informações

sobre os contratos e aditivos celebrados com a empresa Minas Arena Gestão de

Instalações  Esportivas  S.A.,  com  envio  a  esta  Casa  de  cópias  dos  referidos

documentos.

Nº  4.561/2013,  da  Comissão  de  Administração  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  informações  sobre  a

desproporcionalidade entre os vencimentos básicos dos servidores do Executivo da

carreira  de  Gestor  Governamental  de  mesmo grau e nível  que atuam com carga

horária  de  30  horas semanais,  em relação aos  servidores  que atuam com carga

horária de 40 horas semanais. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Nº  4.562/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Presidente da República, à Chefia da Casa Civil e à Secretaria de

Patrimônio da União pedido de providências  para a nomeação dos aprovados no

último concurso do Ministério da Fazenda.

Nº  4.563/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade pedido

de providências para a destinação de recursos do projeto Parques da Copa para o

Parque Nacional da Serra do Cipó.

Nº  4.564/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  aos  Deputados  Federais  e  Senadores  por  Minas  Gerais  as  notas

taquigráficas  da  2ª  Reunião  Especial  dessa  Comissão,  que  teve  por  finalidade

debater  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  Federal  nº  37/2011,  e  pedido  de

providências para que os parlamentares se manifestem contrariamente à aprovação
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da mencionada proposta.

Nº  4.565/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhada à Presidência da Câmara dos Deputados e à Presidência do Senado

Federal manifestação de repúdio à Proposta de Emenda à Constituição Federal nº

37/2011.

Nº  4.566/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Reitor, ao Presidente da Comissão de Ética e ao Presidente da

Comissão  de  Sindicância  da  UFMG  as  notas  taquigráficas  da  7ª  Reunião

Extraordinária  dessa  Comissão,  que  teve  por  finalidade  discutir  o  caso  do  trote

realizado  por  alunos  veteranos  da  Faculdade  de  Direito  da  UFMG,  no  qual,

supostamente,  houve  apologia  ao  preconceito  racial  e  ao  nazismo,  e  pedido  de

providências para apuração das denúncias.

Nº  4.567/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado às Secretarias Extraordinária para Coordenação de Investimentos e de

Transportes  pedido  de  providências  para  que  sejam  agilizadas  as  obras  de

construção de uma nova ponte sobre o Rio das Velhas, na MG-010, na divisa entre os

Municípios de Lagoa Santa e Jaboticatubas, e para que sejam promovidos estudos

para  a  ampliação  ou  adequação  da  ponte  sobre  o  Rio  Cipó,  na  divisa  entre  os

Municípios de Jaboticatubas e Santana do Riacho.

Nº  4.568/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas à Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais as

notas  taquigráficas  da  8ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão,  que  teve  por

finalidade  discutir  o  assassinato  do  jornalista  Rodrigo  Neto  de  Faria,  da  Rádio

Vanguarda  de  Ipatinga,  com  pedido  de  providências  para  a  instalação  de  uma

delegacia da Polícia Federal em Ipatinga.

Nº  4.569/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Governador do Estado e à Secretaria de Defesa Social as notas

taquigráficas da 7ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, que teve por finalidade

discutir o caso do trote realizado por alunos veteranos da Faculdade de Direito da

UFMG, no qual houve, supostamente, apologia ao preconceito racial e ao nazismo, e

pedido de providências para avaliar a criação de uma Delegacia de Crimes Raciais e
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Delitos de Intolerância no Estado.

Nº  4.570/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Presidenta  da  República  e  ao  Ministério  da  Justiça  as  notas

taquigráficas  da  2ª  Reunião  Especial  dessa  Comissão,  que  teve  por  finalidade

debater  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  Federal  nº  37/2011,  e  pedido  de

providências  para  que  manifestem  posicionamento  com  relação  à  mencionada

proposta.

Nº  4.571/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça  do  Estado  e  à  Coordenadoria  do

Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Justiça  de  Defesa  dos  Direitos

Humanos  e  de  Apoio  Comunitário  do  Ministério  Público  documentos  e  as  notas

taquigráficas da 7ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, que teve por finalidade

discutir o caso do trote realizado por alunos veteranos da Faculdade de Direito da

UFMG, no qual houve, supostamente, apologia ao preconceito racial e ao nazismo, e

pedido  de  providências  para  apurar  as  denúncias  e  verificar  eventual

responsabilidade dos envolvidos.

Nº  4.572/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado  à  Promotoria  de  Justiça  da  Comarca  de  São  João  del-Rei,  à

Corregedoria da PPMMG e à Procuradoria-Geral de Justiça pedido de providências

para agilizar a apuração dos fatos em que figura como vítima o Sr. André Vinícius

Soares.

Nº  4.573/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados ao Ministério da Educação e à Ouvidoria do Ministério da Educação

documentos e  as  notas taquigráficas da  6ª  Reunião Ordinária  dessa Comissão e

pedido de providências para avaliar se o caso do jovem da comunidade religiosa sikh

impedido de prestar exame vestibular na UFMG por usar turbante se trata de ato de

intolerância religiosa.

Nº  4.574/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando-Geral da PMMG pedido de providências para agilizar a

apuração  dos  fatos  inerentes  à  ocorrência  de  trânsito  contida  no  Reds  2013-

000569456-001, conforme documento da Aspra-MG recebido nessa Comissão, e seja
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informado o resultado do inquérito policial militar instaurado.

Nº  4.575/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Secretaria  de  Direitos  Humanos da Presidência  da  República,  à

Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e ao Ministério da Educação

pedido  de  providências  quanto  aos  fatos  contidos  nos  documentos  e  notas

taquigráficas da 7ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, que teve por finalidade

discutir o caso do trote realizado por alunos veteranos da Faculdade de Direito da

UFMG, no qual houve, supostamente, apologia ao preconceito racial e ao nazismo.

Nº  4.576/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à  Procuradoria  da  República  em  Minas  Gerais  e  à  Procuradoria

Regional  dos  Direitos  do  Cidadão  em  Minas  Gerais  os  documentos  e  as  notas

taquigráficas da 7ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, que teve por finalidade

discutir o caso do trote realizado por alunos veteranos da Faculdade de Direito da

UFMG,  e  pedido  de  providências  para  apurar  as  denúncias  e  verificar  eventual

responsabilidade da mencionada Universidade nos fatos.

Nº  4.577/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais os

documentos e as notas taquigráficas da 7ª Reunião Extraordinária dessa Comissão,

que teve por finalidade discutir  o  caso do trote realizado por alunos veteranos da

Faculdade de Direito da UFMG, e pedido de providências para apurar as denúncias e

verificar eventual responsabilidade da mencionada Universidade nos fatos.

Nº  4.578/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados à Chefia da Polícia Civil de Minas Gerais os documentos e as notas

taquigráficas da 7ª Reunião Extraordinária dessa Comissão, que teve por finalidade

discutir o caso do trote realizado por alunos veteranos da Faculdade de Direito da

UFMG, e pedido de providências com vistas à apuração do ocorrido.

Nº  4.579/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhados  à Ouvidoria de  Polícia,  à  Corregedoria-Geral  da Polícia  Militar  e à

Coordenadoria  do  Centro  de  Apoio  Operacional  das  Promotorias  de  Direitos

Humanos do Ministério Público os documentos e o trecho das notas taquigráficas da

7ª Reunião Extraordinária dessa Comissão que contém a fala da Sra. Maria Alice dos
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Santos Silva em que relata agressões sofridas por seu filho João Paulo dos Santos

Filho praticadas por três alunos policiais, no banheiro da Escola Superior Dom Helder

Câmara,  em  Belo  Horizonte,  e  pedido  de  providências  para  a  apuração  dessas

denúncias.

Nº  4.580/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Transportes, à Superintendência Regional da Polícia

Federal em Minas Gerais, à Superintendência Regional da Polícia Rodoviária Federal

em  Minas  Gerais,  à  Coordenadoria  de  Infraestrutura  da  Agência  Nacional  de

Transportes Terrestres - Unidade Regional de Minas Gerais, ao Comando-Geral da

Polícia Militar,  à Chefia da Polícia Civil  e  à Diretoria-Geral do DER-MG pedido de

providências para a formação, juntamente com o Sindpass, de uma força-tarefa com

a finalidade de combater o aumento da violência e da criminalidade nos veículos de

transporte  intermunicipal  e  interestadual,  bem  como  o  transporte  clandestino  no

Estado.

Nº  4.581/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comando-Geral  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  pedido  de

providências para a elevação do 7º Pelotão BM de Ituiutaba a Companhia.

Da  Deputada  Maria  Tereza  Lara  e  outros  em  que  solicita  seja  comunicada  ao

Plenário a criação da Frente Parlamentar pela Erradicação da Hanseníase e Doenças

Negligenciadas  no Estado.  Subscrevem termo de adesão à  criação dessa Frente

Parlamentar os Deputados Adelmo Carneiro Leão Neider Moreira, Adalclever Lopes,

Almir  Paraca,  André Quintão, Anselmo José Domingos, Bosco, Cabo Júlio,  Carlos

Henrique,  Carlos  Pimenta,  Celinho do  Sinttrocel,  Doutor  Wilson  Batista,  Duilio  de

Castro,  Durval  Ângelo,  Elismar  Prado,  Fabiano  Tolentino,  Fred  Costa,  Glaycon

Franco,  Gustavo  Valadares,  Ivair  Nogueira,  Juninho  Araújo,  Liza  Prado,  Luzia

Ferreira, Mário Henrique Caixa, Paulo Guedes, Pompílio Canavez, Rogério Correia,

Sávio Souza Cruz, Tadeu Martins Leite e Tenente Lúcio.

Do Deputado Alencar da Silveira Jr. e outros em que solicita seja comunicada ao

Plenário a criação da Frente Parlamentar com Participação Popular pelo Respeito ao

Consumidor de Telefonia Móvel em Minas Gerais. Subscrevem termo de adesão à

criação  desta  Frente  Parlamentar  os  Deputados  Almir  Paraca,  Anselmo  José
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Domingos,  Bonifácio Mourão,  Braulio  Braz,  Carlos  Mosconi,  Celinho do Sinttrocel,

Duilio de Castro, Durval Ângelo, Fred Costa, Gustavo Valadares, Ivair Nogueira, João

Leite, Lafayette de Andrada, Mário Henrique Caixa, Marques Abreu, Paulo Guedes,

Paulo  Lamac,  Pompílio  Canavez,  Rogério  Correia,  Rômulo  Viegas,  Sargento

Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Sebastião Costa, Tadeu Martins Leite e Tenente Lúcio.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  das  Comissões  de

Direitos Humanos, de Fiscalização Financeira, de Educação e de Segurança Pública

e do Deputado Bonifácio Mourão.

Questão de Ordem

O Deputado Vanderlei Miranda - Verificação, Sr. Presidente. Verificando, de plano,

não temos quórum. V. Exa. há de convir que, para que a reunião continue e para que

possamos  votar  os  projetos,  é  necessária  a  presença  dos  Deputados  aqui  no

Plenário. Então, peço a verificação para que os Deputados venham até o Plenário a

fim de que possamos votar o que temos de importante.

O  Sr.  Presidente  -  É  regimental.  Tendo  em  vista  a  importância  das  matérias

constantes na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada

dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Vanderlei Miranda) - (- Faz a chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 25 Deputados, que, somados aos 4

em comissões, perfazem o total de 29 parlamentares. Portanto há quórum para a

continuação dos trabalhos.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado* - Quero nesta tarde cumprimentar todos os servidores e

fazer  a  leitura  das  faixas  que  aqui  estão,  em  solidariedade  ao  movimento,  aos

trabalhadores que solicitam reajuste e que não haja discriminação aos servidores do

Ipsemg. Tenham a certeza de que a nossa comissão sempre receberá vocês. Podem

apostar que esta Casa os ouvirá e reconhecerá que o sindicato é para lutar e está

mobilizado. É assim que deve ser. Que todas as categorias tenham salário digno para

que o cidadão, o servidor seja apaixonado por seu trabalho e tenha condições de
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igualdade  de  tratamento.  Contem  com  o  nosso  apoio,  o  nosso  empenho.  Que

realmente vocês tenham sua demanda atendida.

Faço uso desta tribuna, aproveitando a presença do meu amigo Adelmo Carneiro

Leão,  para  dizer  que já  existe  audiência  marcada para  discutir  projeto  de  minha

autoria  nos  dias  10  e  23.  Faremos  encontros  para  discutir  a  criação  da  Região

Metropolitana do Triângulo Mineiro.  Convidamos o pessoal  do Triângulo e do Alto

Paranaíba para o evento. O Prefeito de Uberaba, Paulo Piau, já manifestou em seu

plano de governo que defenderia essa proposta. O Prefeito de Uberlândia, Gilmar

Machado, também disse na sua campanha que seria favorável à criação dessa região

metropolitana. Conversei com o Vice-Prefeito de Araguari,  que também manifestou

interesse por esse tema.

Temos hoje duas regiões metropolitanas: a do Vale do Aço e a de Belo Horizonte.

Marquei uma reunião com a Secretária de Planejamento para discutir a viabilidade

desse  projeto,  que é  importante  para  que  os  problemas  afins  das  cidades  locais

sejam resolvidos de forma a otimizar os recursos públicos. Então, esta Deputada Liza

Prado que vos fala defende a criação da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro,

defende  o  crescimento  não  apenas  de  Uberaba  e  Uberlândia,  mas  de  todos  os

Municípios  da  região.  Que eles  possam resolver  seus  problemas  de saneamento

básico; tenham consórcio que lhes permita trabalhar em conjunto, inclusive na área

de saúde - precisamos de mais hospitais regionais para atender a população que está

sofrendo  bastante  -;  possam  discutir  a  situação  das  estradas  e  do  transporte

intermunicipal  entre  Araguari  e  Uberlândia.  Seria  um  avanço.  Que  através  dessa

região metropolitana possamos ajudar os trabalhadores que se locomovem todos os

dias.

No projeto,  consideramos três  cidades como cidades-polo.  Também incluímos o

colar metropolitano.

Agora espero que, por meio dessa audiência pública nos Municípios,  possamos

discutir  essa questão. Já apresentei requerimento para discutirmos o assunto com

todos os Deputados do Triângulo Mineiro. Inclusive, tenho tido apoio nesta Casa dos

Deputados Elismar Prado, Tenente Lúcio, Adelmo Carneiro Leão, Bosco, Deiró Marra

e outros Deputados. Que possamos discutir com os empresários não só essa questão
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do transporte, mas também a questão ambiental. Por exemplo, hoje temos de captar

água em rios. Você tem aí uma parceria com vários Municípios, que cortam várias

cidades.

Creio que a região metropolitana poderia ter um agência que tivesse fundos, com

recursos para resolver os problemas. O Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba não

podem contribuir com tantos impostos e receber pouco mais que 6% de retorno. É um

absurdo o tanto que os Municípios pequenos sofrem. Às vezes, eles têm dificuldade

de obter recursos para fazer até um determinado projeto. Temos a Amvale, a Amvap e

várias outras associações que integram os Municípios e percebemos que os Prefeitos

são favoráveis a esse debate.

Portanto, discutiremos esse assunto em Uberlândia, aqui  em Belo Horizonte, na

região de Uberaba, em Araguari. Já apresentei os requerimentos para discutirmos a

questão em todas as cidades. Espero que eu possa fazer realmente história, junto

com a  Assembleia  de  Minas,  para  que possamos pensar  no  desenvolvimento  de

todos os Municípios da região, não apenas de uma ou duas cidades.

Também quero dizer aqui que conto com o apoio de todos os Srs. Vereadores de

todos os Municípios que estão se mobilizando, bem como das câmaras municipais,

para  que  possam  apoiar  essa  recriação  da  Região  Metropolitana  do  Triângulo

Mineiro. Conto não só com os Srs. Vereadores e as Sras. Vereadoras, mas também

com a associação comercial, os empresários, as universidades, para que possamos

fazer um amplo debate e discutir o que vem a ser o desenvolvimento econômico com

qualidade de vida, em que o centro das atenções sejam as pessoas, a fim de que

elas  possam ser  valorizadas,  respeitadas  e  de  que  o  servidor  possa ter  apoio  e

qualificação. E, se o Município puder fazer uma captação, que a faça para todos.

Os Municípios passam por muita dificuldade no que se refere à iluminação pública,

que  será  municipalizada.  Aliás,  já  há  uma decisão  sobre  isso.  Deputado  Duarte

Bechir, por mais que percebamos que aquele espaço da municipalização é importante

para  o  desenvolvimento  de  determinado  Município  com  a  utilização  de  todos  os

postes de iluminação pública, muitas empresas - não só de energia e de TV a cabo,

mas tantas outras - vivem furando buraco de rede, fazendo das cidades um queijo

suíço,  e,  em  contrapartida,  não  querem  dar  nada  aos  Municípios.  Às  vezes,  o
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Município faz uma pavimentação com asfalto, mas vem uma determinada empresa

passar  o  cabo  e  racha  todo  aquele  asfalto,  sem  contribuir  em  nada.  Então,  é

importante  também  discutirmos  de  forma  regionalizada,  integrada,  conjunta  os

problemas. Isso é um avanço.

Percebo que essa questão da iluminação pública  vai  deixar  os  Municípios  com

muitas dificuldades, porque eles não têm condições de montar empresa especializada

para fazer troca de lâmpada. É preciso que as associações dos Municípios discutam

esse problema em conjunto. Muitas empresas terão agora um novo ramo que está

surgindo. De certa forma, é bom que se quebre o monopólio. No entanto, sabemos

que a Cemig precarizou o seu trabalho com a privatização ou com a terceirização.

Com isso,  muitos  trabalhadores  estão  morrendo,  porque,  na  verdade,  não têm  a

qualificação necessária. Até conversei com a Deputada Rosângela Reis, que foi uma

vanguardista, para discutirmos a criação da Região Metropolitana do Vale do Aço.

Creio, Rosângela Reis, que podemos discutir isso para facilitar a vida do nosso povo.

Veja,  os trabalhadores precisam de empresas preparadas para que os Municípios

possam ter condições de prestar um serviço de qualidade. Percebo que seria uma

forma importante de discutirmos não só a questão da iluminação pública, que é um

grande desafio para os Municípios agora, mas também a questão da saúde, do meio

ambiente e do transporte público.

Na área de telefonia  móvel,  quem aqui  não fica revoltado com a banda larga?

Afinal,  temos  uma  agência  reguladora  que  prejudica  o  consumidor.  Na  verdade,

contratamos um determinado serviço com a velocidade “x”, mas eles falam que não

precisam oferecer aquela velocidade toda, que, fornecendo até 20% do contratado,

não serão multados. Ora, se eu comprar 100%, tenho direito de receber 100% do

serviço. Já temos as agências reguladoras, que dão prejuízo para o consumidor.

Ainda  por  cima,  percebemos  agora  que  temos  problemas  na  telefonia.  Com  a

criação da região metropolitana pode ser debatido o “roaming”, que tanto discutimos.

As pessoas pagam tarifas caríssimas para o deslocamento de uma cidade vizinha a

outra.  Com  a  região  metropolitana,  esse  tipo  de  problema  também  poderia  ser

eliminado, poderia ser facilitada a vida do consumidor.

Não há só esse problema da telefonia na vida do consumidor.  No geral,  há um
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desrespeito total. Por isso é preciso também fortalecer os Procons, é preciso que eles

existam  e  tenham  qualidade.  As  pessoas  que  trabalham  lá  precisam  conhecer  o

assunto, fazer cursos especializados na área de defesa do consumidor. Não podem

despachar  o consumidor  que os procura dizendo que ele  não tem direito.  Muitos

advogados, nas audiências dos Procons, se comportam como se fossem Juízes. Eles

têm  de  ser,  no  órgão  de  defesa  do  consumidor,  advogados  do  consumidor,

advogados dos mais vulneráveis que estão ali. Eles não são Juízes nem estão ali

para defender empresas. É preciso buscar o equilíbrio, não pode haver a mão pesada

do  Estado.  A carga  tributária  está  alta  para  as  empresas,  mas  um  consumidor

também  não  pode  ser  desrespeitado.  Para  isso  é  preciso  que  o  servidor  seja

capacitado, qualificado. Ele precisa ter apoio constantemente para cuidar bem das

pessoas.

Percebo que é um trabalho importante o que estamos discutindo, é um desafio. Eu

e  vários  Deputados  desta  Casa  lançamos  uma campanha  que  se  chama Minha

Cidade Tem Procon. O Procon é um direito fundamental, porque o Código de Defesa

do Consumidor é um microssistema e, como tal, é de ordem pública. Como direito

fundamental, então, deve ser respeitado, e deve haver mecanismos para isso.

Estou  aqui  hoje  para defender  essa questão da região,  para  discutirmos  vários

problemas que afligem o povo mineiro, de forma a darmos exemplo, para tentarmos

otimizar os recursos, que já são poucos; para termos servidores mais qualificados e

para que o povo seja mais bem atendido.

Hoje estou muito preocupada com os Municípios, porque às vezes há muito boa

intenção. Dei o exemplo de Uberlândia, em que o Prefeito está defendendo a região

do Triângulo - estava, num programa de governo. Mas ele está fazendo coisas ruins

também, que me deixam envergonhada, assim como aconteceu em Contagem, em

que  a  ex-Prefeita  fechou  mais  de  19  escolas  profissionalizantes.  Quer  dizer,  há

gestores  progressistas,  que  você  pensa  que  são  de  esquerda,  mas  que  fecham

escolas. Agora, em Uberlândia, por exemplo, o Prefeito, por intermédio do Secretário,

está substituindo mão de obra humana por máquina - os parquímetros - para meia

dúzia  ganhar  recursos.  Que  diferença  fazemos  quando  chegamos  ao  poder  se

fazemos  como  os  outros  faziam?  Não  há  diferença  nenhuma  em  substituir  ser
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humano por máquina. Daqui a uns dias, não haverá mais professor, servidor, haverá

robô.

Precisamos  lutar  para  termos  mão de obra  qualificada,  para  que os  servidores

sejam respeitados, para que os sindicatos sejam fortes. Acredito que este Parlamento

é  uma casa democrática,  onde  escutamos  Deputados  de  várias  partes  de  nosso

Estado defendendo de verdade nosso povo.

Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  gostaria  de  parabenizá-lo  e  agradecer-lhe  o

parecer favorável ao meu projeto na área da saúde - aliás, foram vários. Fico feliz

pelo  empenho,  porque  é  uma  área  em  que  nosso  povo  está  sofrendo  muito,

principalmente  as  pessoas  que  precisam  de  um  espaço,  como  os  dependentes

químicos.

Quero aproveitar  para cumprimentar  a cidade de Uberlândia.  Recebemos, neste

final  de  semana,  a Comunidade Bethânia,  do  Pe.  Leo,  já  falecido.  Foi  criado um

espaço para termos chance de restaurar vidas. Hoje as drogas estão assolando a

população,  Deputado  Vanderlei  Miranda,  meu  querido  amigo,  Presidente  da

Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e Outras Drogas desta Casa.

Nessa Comunidade, em que estão os Pes. Márcio, Vicente, Durval e vários outros,

desenvolvemos um trabalho maravilhoso na questão da saúde pública. Ganhamos

esse espaço, mas ainda é muito pouco, porque estamos vivendo uma epidemia, as

pessoas estão pirando,  estão  com problemas financeiros  gravíssimos.  Os valores

estão cada vez mais escassos, e as pessoas estão com muitos problemas. Considero

que é preciso termos muito amor, Deputado Leonídio Bouças, para enfrentar todos

esses problemas.

Espero que a Comunidade Bethânia, lá de Uberlândia, que é respeitada no Brasil,

seja uma casa de acolhimento, que goste de gente, gente que talvez não tenha mais

a quem recorrer, gente cuja família não sabe mais o que fazer para salvar.

É uma questão de saúde pública. Precisamos que o Estado assuma o seu espaço.

Ele  precisa assumir  as  suas obrigações em todos  os  níveis  -  federal,  estadual  e

municipal.  Ninguém quer ver mendigo na rua, pobre debaixo das pontes, pessoas

usando drogas e pedintes. É como se quisessem eliminá-los, fazer uma faxina. É

como se dissessem: “Não estamos vendo, então, está tudo bem”. Não é assim que se
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resolve o problema, e não é assim que se tratam as pessoas. É preciso muito amor.

Que  Deus  dê  muita  força  a  essa  Comunidade  Bethânia,  pois  o  preconceito  é

enorme e pesado. Quando alguns políticos defendem algumas bandeiras, é pior, pois

somos, muitas vezes, confundidos com as nossas linhas de atuação. Se não se tiver

muita  firmeza,  uma  ideologia  muito  firme  e  muita  força,  acaba-se  esmorecendo,

saindo das fileiras de defender o que é justo, correto e certo.

Então,  é preciso muito amor para que possamos utilizar todo este mandato que

Deus nos deu junto  ao nosso povo,  que nos deu a  oportunidade de utilizar  esta

tribuna para defendermos quem mais precisa. Não podemos fazer como o Prefeito

atual de Uberlândia está fazendo, trocando pessoas por máquinas. Havia um projeto

social em que os adolescentes ficavam na Zona Azul.  Questionaram, dizendo que

crianças não podiam ficar lidando com recursos. Tudo bem, então, passem para as

pessoas que não conseguiram se aposentar, pois,  a partir  de 50, 60 anos não se

consegue emprego. Criem, então, um outro programa. Não se pode substituir gente

por  máquina. Há um outro programa, do menor aprendiz.  Por  que, então, não se

absorve essa mão de obra de 86 famílias que foram tiradas desse programa para se

colocarem máquinas no lugar?

Precisamos ganhar os poderes, com Deputadas que defendem o povo de verdade,

com Prefeitos que defendam o povo o tempo todo e que não vejam as pessoas como

números, como pessoas que dão despesas, mas como investimento no ser humano.

Assim, agradeço a paciência das minhas colegas e dos meus colegas. Solicito que

colaborem com esta Deputada a fim de votarmos projetos importantes como o que

apresentei  hoje,  pedindo  prorrogação  para  o  concurso  de  escrivães,  a  fim  de

economizar  recursos  e  gastos  públicos,  a  fim  também  de  as  pessoas  terem  a

oportunidade de passar num concurso público e serem chamadas. Há a proposta da

criação da Região Metropolitana do Triângulo, além do projeto, de minha autoria, na

defesa do Procon, bem como projetos que possam engrandecer o nosso Estado e

ajudar o nosso povo.

Não somos uma ilha. O que fazemos aqui pode servir de exemplo para todo o País,

para as pessoas, mostrando que votamos matérias que realmente são importantes.

Tenham  a  certeza  de  que  vocês  terão  todo  o  meu  apoio  nesse  projeto  que
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encaminharam aqui. Acredito que ele é correto, justo e que realmente é um caminho

para que o servidor possa ser respeitado e tratado de forma igual. Portanto, muito

força nessa luta de vocês, a fim de que consigam o objetivo pelo qual têm lutado.

Muito obrigada.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Rosângela Reis.

A Deputada Rosângela  Reis*  -  Exmo.  Sr.  Presidente,  Deputado Hely Tarqüínio,

saúdo as Deputadas e os Deputados presentes, todos os servidores do Ipsemg, bem

como a imprensa mineira. Uma boa tarde.

Quero aqui, em especial, relatar uma gravíssima situação que está ocorrendo no

nosso Vale do Aço, referente ao direito e à liberdade de imprensa.

Quero  fazer  a  leitura  da  carta  à  população  escrita  pelo  Comitê  Rodrigo  Neto,

jornalista que foi assassinado bruscamente há 37 dias. Esse Comitê está atuando

para  que  seja  elucidado  o  caso.  Lembro  ainda  que  recentemente,  na  tarde  de

domingo,  ocorreu  outro  assassinato,  este  de  um  fotógrafo  que  trabalhava  com  o

jornalista Rodrigo Neto. (- Lê:)

“Carta à população. A execução do repórter fotográfico Walgney Assis Carvalho,

conhecido como Carvalho, 'freelancer' do jornal 'Vale do Aço', instalou o terror entre

os  jornalistas  do  Vale  do  Aço.  Diante  do  cenário  de  impunidade  e  da  falta  de

segurança, os profissionais de imprensa estão perplexos e temerosos sobre quem

pode ser a próxima vítima, já que desde o assassinato de Rodrigo Neto nenhuma

medida foi tomada para responsabilizar e prender os culpados, o que torna todos,

indistintamente, alvos fixos na alça de mira dos assassinos.

A situação  torna-se  ainda  mais  crítica  se  analisada  sob  o  ponto  de  vista  do

cerceamento da liberdade de expressão,  impondo o silêncio a bala,  porque é um

atentado  explícito  ao  Estado  Democrático  de  Direito,  sem  que  as  autoridades

esbocem  qualquer  reação  para  impedir  tamanha  violação.  Historicamente,  sob  o

domínio do medo, os povos assistiram silenciosos à aurora dos regimes totalitários,

ao  surgimento  das  ditaduras,  ao  extermínio  de  povos  inteiros.  Claro,  antes

silenciaram os jornalistas.

No Vale do Aço, estamos tendo um exemplo de como isso acontece. Trata-se de
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uma zona conflagrada,  tanto  quanto  enclaves  em  guerra  civil.  Mata-se  um,  nada

acontece, não há punição; o tempo passa - e nem precisa ser muito tempo -, mata-se

outro, e por aí vamos, de tragédia em tragédia, até a tragédia final. Todos assistindo

passivamente, impotentes, fracos, diante dos criminosos. Ninguém está seguro.

O Estado que nos cobra compulsoriamente os impostos do nascimento à morte não

serve sequer para nos dar a segurança necessária para trabalhar na construção da

sociedade livre e democrática que precisamos ter.  Ao contrário,  em muitos casos,

treina e arma os assassinos que continuam à solta, sob a sua tutela.

Agora o que se discute não é mais o motivo dos assassinatos. É até quando eles

vão continuar impunes. É quem vai garantir a segurança dos jornalistas que precisam

trabalhar para manter a sociedade informada. Se o Estado não perdeu o controle da

situação no Vale do Aço, onde os assassinatos de jornalistas e cidadãos comuns

ocorrem quase diariamente e permanecem na impunidade, que as autoridades digam

e demonstrem na prática quem está no controle da situação.

Nós, jornalistas e comunicadores, aterrorizados, psicologicamente arrasados com a

situação e temerosos em ter que continuar a escrever os fatos com sangue de nossos

pares, exigimos respostas, proteção e segurança. Comitê Rodrigo Neto”.

Quero, Sr. Presidente, deixar claros os dizeres dessa carta à população, formulada

por um comitê formado no Vale do Aço, que anseia por uma resposta a fim de que

sejam elucidados esses dois assassinatos ocorridos no Vale do Aço. Eram pessoas

de família, que trabalhavam honradamente e, agora, estão mortas.

A grande preocupação não é  nem mais  a  elucidação desse caso,  mas,  sim,  a

próxima vítima da cidade. Portanto, estamos aqui, como autoridade e representante

da região, conclamando todas as forças policiais para que esse caso seja elucidado.

Isso é questão de honra para todos nós.

Formalizaremos também pedido para que haja agilidade na elucidação do caso ao

Governador Anastasia, ao Vice-Governador Alberto Pinto Coelho e ao Secretário de

Defesa Social. Sei que aqui também, na Assembleia Legislativa, algumas reuniões

estão  sendo  realizadas,  na  Comissão  de  Direitos  Humanos.  O  Deputado  Durval

Ângelo já está apurando os fatos, investigando o caso, porém cabe à polícia elucidá-

lo. Não dá para ficar na impunidade.
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Deixo esse recado, esse apelo da nossa região. Precisamos, realmente, de alguma

ação com resultados imediatos para a região, senão vai morrer mais um, mais dois ou

três.  Não dá para se calar,  pois toda a população está mobilizada,  está perplexa

diante desses dois lamentáveis assassinatos de jornalistas na região do Vale do Aço.

Muito obrigada.

* - Sem revisão da oradora.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, público

que  nos  acompanha  das  galerias,  trabalhadores  em  luta,  apresentamos  nossa

solidariedade  com  a  luta  de  vocês;  nós,  do  PT,  estamos  solidários  e  a  temos

acompanhado.  Quero  dizer  a  todos  os  servidores  do  Ipsemg,  ao  pessoal  do

Sindifisco, do Simpar, enfim, a todos vocês, que sejam bem-vindos.

Quero  cumprimentar  o  pessoal  que  nos  acompanha  das  galerias,  Prefeitos,

Vereadores, o Zé Flávio, o Prefeito Lúcio, de Serrania. Obrigado pela presença.

Sr.  Presidente,  inscrevi-me para  falar  da  emoção  que  tomou conta  desta  Casa

ontem. Digo a vocês que nos acompanham das galerias, a vocês que nos veem pela

TV Assembleia ou a vocês que nos ouvem pela Rádio Assembleia que ontem esta

Casa era alegria só. Concedemos ao ex-Presidente Lula, nosso eterno Presidente

Lula, o título de Cidadão Honorário de Minas Gerais. O Presidente Lula recebeu das

mãos do Presidente  desta Casa,  Deputado Dinis  Pinheiro,  e  das  mãos do nosso

companheiro  Deputado  Rogério  Correia,  autor  da  indicação,  o  título  de  cidadão

mineiro. Foi realmente uma alegria muito forte ver o Presidente Lula aqui, ocupando

esta mesma tribuna e falando, deste mesmo microfone de que estou falando, da sua

emoção de se tornar um mineiro e ser reconhecido pelos mineiros como um cidadão

das Minas Gerais. Foi emocionante acompanhar o discurso do Presidente porque ele

contou a sua trajetória de vida, desde quando saiu do sertão nordestino, o sofrimento

que todos os brasileiros conhecem, mas também a sua trajetória de luta em Minas

Gerais.

Ele contou que a primeira vez que esteve em Minas Gerais foi para acompanhar

uma greve chamada de greve dos  pedreiros.  Vocês,  que são lutadores,  que são

servidores em luta, imaginem na década de 70, sob a ditadura militar, uma greve que
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começou de forma espontânea.  O sindicato da categoria na época era contra, os

militares eram contra, e os trabalhadores da construção civil  começaram uma luta

fantástica, que tomou conta de toda a Capital e do Brasil. O Lula foi chamado pelos

trabalhadores para ajudar nessa luta, e essa greve, companheiros e companheiras,

ficou conhecida como a greve dos pedreiros. Aliás um pedreiro, um trabalhador que

estava em greve, foi morto pelas forças da repressão. A luta foi tão forte e bem-feita,

apesar  do  sindicato  e  das  forças  de  repressão,  que  os  tribunais  tiveram  de

reconhecer  a greve como legal,  pela  força  que os trabalhadores  tiveram naquela

época. Os dias parados não foram descontados, e eles receberam.

Também fui sindicalista, Presidente do Sindicato dos Bancários de Belo Horizonte e

Diretor do Sindicato dos Bancários, e também participei da luta contra a ditadura.

Nós, que estamos hoje na luta, devemos muito aos trabalhadores que arriscaram a

vida, arriscaram tudo, contra uma repressão que era violentíssima, cruel, brutal e não

tinha a menor piedade. Esses trabalhadores de Minas, junto com os trabalhadores do

ABC, junto com os professores...

Deputado Rogério Correia, daqui a pouco concederei aparte a V. Exa. para que fale

da emoção de recebermos aqui ontem o nosso querido companheiro Luiz Inácio Lula

da Silva.

Eu dizia que, com aquela greve, conhecida como greve dos pedreiros, e com os

professores em luta em Minas Gerais, os metalúrgicos em luta em São Paulo e em

Minas Gerais, chegaram à conclusão de que não bastava a luta sindical, era preciso ir

para a política. Aí nasceu a necessidade de se construir o PT.

Ontem comemoramos 33 anos do PT em Minas Gerais.  Depois que saímos do

Plenário da Assembleia, todos muito emocionados, fomos para o Minascentro, e lá

recebemos a primeira mulher Presidenta do Brasil, a Dilma, que também falou muito

emocionada sobre tudo, sobre a luta, sobre o preconceito que ela já teve de enfrentar.

Imaginem aquela mineirinha de 21 anos que foi espancada nua,  torturada, e não

entregou os seus companheiros. Essa mulher hoje é Presidenta do nosso país e está

fazendo um governo histórico, um governo que avançará ainda mais. Agora mesmo

estávamos em Ribeirão das Neves entregando centenas de apartamentos.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Mil e seiscentos.
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O Deputado Pompílio Canavez - Mil e seiscentos apartamentos para trabalhadores

que ganham salário mínimo.

Ontem, Deputado Rogério Correia, o Presidente ainda dizia que queria construir

casas para  quem ganha pouco no Brasil,  ou  seja,  um salário  mínimo ou menos.

Como precisava de ideias, perguntou à Presidenta Dilma como fazer isso. Esta lhe

disse que, para construir casas de qualidade para o povo brasileiro que ganha um

salário mínimo ou menos, só subsidiando. O Presidente Lula teve a coragem política

de aplicar recurso público para subsidiar a moradia dos trabalhadores. Aliás, estou

vendo ali o Dutra, de Serrania, a quem mando um abraço. Já construímos mais de 1

milhão de moradias e construiremos muito mais ainda.

Ver ontem o Presidente Lula entrar na Assembleia e falar desta tribuna para todo o

Estado foi  realmente um momento inesquecível.  Quero ouvir  o  Deputado Rogério

Correia, autor desse momento memorável.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Obrigado, Deputado Pompílio Canavez.

Primeiramente agradeço-lhe e, em seu nome, a toda bancada do PT e a todos os

Deputados - aliás, juntamente comigo, V. Exa. representava, naquela hora, o conjunto

da  bancada do  PT  -  o  oferecimento  do  título  ao  nosso querido  Presidente  Lula.

Agradecemos à bancada do PT e de todo Bloco Minas sem Censura naquela ocasião,

que  também  tinha  os  Deputados  do  PMDB,  do  PCdoB  e  do  PRB.  Na  verdade,

éramos 23 Deputados.  Portanto,  ao apresentar  o Título de Cidadão Honorário  ao

Lula, o fiz em nome de todos nós. Agradeço-lhe por isso e aos demais Deputados que

também foram solidários.

O Deputado Pompílio Canavez - Aprovaram por unanimidade.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Sim, aprovado por unanimidade.

Deputado  Pompílio  Canavez,  aproveito  a  oportunidade  para  fazer  um

agradecimento especial à Casa Legislativa, aos nossos funcionários, ao pessoal da

Polícia Legislativa, que teve um grande trabalho ontem para organizar tudo. Graças a

Deus ocorreu tudo bem. Tivemos um ato belíssimo e muito organizado. Além disso,

ao pessoal e aos técnicos do cerimonial - aliás, às vezes, damos trabalho e queremos

pôr alguém que não está no decreto, mas eles foram muito corteses conosco; aos

companheiros das relações públicas e da assessoria de imprensa; ao Deputado Dinis



1049
____________________________________________________________________________

Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa,  na  pessoa  do  qual  agradeço  ao

conjunto dos Deputados e a todo o corpo de funcionários da Casa o ato de ontem.

Como V. Exa. já disse, foi um ato merecido. Conforme falamos ontem, o Presidente

Lula  ficou  muito  emocionado.  Tive  oportunidade  de  conversar  com  ele,  que  está

completamente  curado  do  câncer.  Essa  foi  uma  boa  notícia  que  nos  repassou

também ontem. Temos um carinho muito grande por ele. Sem nenhum medo de errar,

podemos dizer que os seus 8 anos de governo como Presidente da República, mais

os 2 anos da Dilma, são a década da inclusão social. A partir de agora precisamos

mudar ainda mais o Brasil.

Nós, Deputado Pompílio Canavez, e o Deputado Elismar Prado voltamos juntos de

Ribeirão das Neves. Trouxe alguns dados importantes até para os nossos servidores

públicos saberem como andam as mudanças no Brasil.  Aliás, é necessário mudar

também Minas Gerais.

Para os senhores terem uma ideia, a Caixa Econômica Federal entregou, em Minas

Gerais, o equivalente a uma cidade de 800 mil habitantes só de casas de baixa renda

no Estado. Comemoramos hoje a entrega também de 1.445 ônibus escolares, que,

portanto, carregam agora, com dignidade, as crianças. A Presidenta Dilma anunciou o

restante do maquinário agrícola para as cidades pequenas - a patrol para as estradas

vicinais e as retroescavadeiras, contemplando 766 Municípios mineiros. Ela entregou

a chave das casas para 1.600 moradores em Ribeirão das Neves, onde, infelizmente,

o governo do Estado só está acostumado a ir para entregar presídio. No entanto, a

Presidenta  foi  até  lá  para  entregar  moradia  popular,  ônibus  escolares  e  mais

educação para o povo de Neves. Parabéns, Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado, Deputado Rogério Correia. Encontram-

se  aqui  diversos  Prefeitos  e  companheiros  aos  quais  agradeço  a  presença.  Fui

Prefeito  de  Alfenas  e,  como tal,  Deputado  Rogério  Correia,  tive  oportunidade  de

construir  mais  de  2  mil  casas  lá  -  entre  construção  e  reformas  de  moradia  -  no

governo Lula. Hoje posso dizer que, se o Prefeito tiver vontade política, resolverá o

problema da moradia na cidade.

No  início  deste  ano,  quando  recepcionou  os  novos  Prefeitos  em  Brasília,  a

Presidenta anunciou que o projeto é construir  mais 1.400.000 moradias no Brasil,
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Deputado Elismar Prado.

Então,  com certeza,  é  um momento  de  transformação.  Pudemos  ouvir  também

ontem o Ministro Aloizio Mercadante, que falou sobre os avanços na educação, a

inclusão, o Enem, enfim, sobre diversas alternativas criadas pelo governo federal.

Voltando à visita do ex-Presidente Lula, para completar a nossa emoção, no final do

nosso ato, entregamos a ele camisas dos times de futebol da Capital - do América, do

Atlético  e  do  Cruzeiro.  Entreguei  com o  Raposão a  camisa  do Cruzeiro,  time do

coração do ex-Presidente Lula. Ele disse que gosta do Atlético e do América, mas que

aprendeu a gostar muito do Cruzeiro na época do Tostão e do Dirceu Lopes, do time

fantástico  da  década  de  1960.  Como  o  ex-Presidente  Lula  tem  o  coração  azul

estrelado, tive oportunidade de entregar a ele essa camisa. Mas ele recebeu também

com extremo carinho as camisas do América, do Atlético e de Minas Gerais.

O Ex-Presidente foi muito enfático ao falar da sua emoção em se tornar um cidadão

mineiro. Disse que já se sentia um mineiro de corpo e alma. Quando veio a Minas

Gerais para pedir o voto dos mineiros e para participar das lutas e caravanas, não

houve uma região no Estado onde ele não tivesse ido, como o Sul de Minas,  na

minha região, Lago de Furnas. Em 2001, na época do apagão - Lula ainda não era

Presidente. A eleição que o elegeu foi em 2002 -, eu, o ex-Prefeito Luizinho e Valdeci

Pereira organizamos a Caravana das Águas, quando o ex-Presidente percorreu, em

cinco dias, 15 cidades da região do Lago de Furnas, entre elas Serrania, cujo Prefeito

está presente, e foi muito bem recebido. O ex-Presidente Lula também esteve no Vale

do Jequitinhonha,  no Norte  do  Estado,  na  Zona da Mata  e  no Triângulo Mineiro.

Portanto, como poucos mineiros, ele conhece a realidade e a vida do povo de Minas

Gerais.

Concluindo, quero dizer que ontem realmente foi um dia histórico para esta Casa e

de  extrema  alegria  para  nós.  Tenho  certeza,  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados  -

aproveito e agradeço a todos que aprovaram por unanimidade a concessão do título

ao ex-Presidente -, de que foi também uma alegria inesquecível para o ex-Presidente

Lula. Era isso o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.



1051
____________________________________________________________________________

O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, boa tarde.

Quero saudar  os servidores estaduais,  que, mais  uma vez,  estão nesta Casa em

defesa de  seus  direitos.  Na  qualidade de Líder  do  PT,  quero  dizer  que estamos

fazendo todas as negociações possíveis para votarmos o mais brevemente possível o

projeto e as emendas do reajuste pleiteado por vocês. Acabamos de conversar com o

Deputado  Rogério  Correia,  a  quem  concederei  aparte  para  que  dê  as  últimas

informações sobre as negociações do projeto.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Paulo Guedes, agradeço-lhe

o aparte e parabenizo-o por, como Líder da Bancada do PT, conduzir de forma clara e

democrática as nossas votações e as relações na Assembleia Legislativa.

Por  incumbência  de  V.  Exa.,  estava  tratando  do  assunto  com  os  sindicalistas

presentes. Saúdo todos, os companheiros do Ipsemg, do Sisipsemg, do Sindifisco, os

funcionários da Secretaria de Fazenda, os do Sinffaz. Agradeço também a presença

de todos os servidores.

Conversava  com os  sindicalistas  dos  três  setores.  Temos  ainda  pendências  no

projeto em todas as partes: na Fazenda - conversei com o Ronaldo e os sindicalistas

-,  no  Ipsemg,  que tem uma negociação em curso,  amanhã,  e  no  Sindifisco,  que

também têm pendências. Os sindicatos acham melhor não terminar a votação e a

discussão desse projeto no dia de hoje, para termos um tempo maior para os ajustes

finais e as emendas apresentadas, inclusive pelo Sinffaz.

Peço ao Presidente que, antes de entrar no processo de votação e depois que o

Deputado  Paulo  Guedes  falar,  suspenda  a  reunião  para  entrarmos  em  algumas

tratativas.

Muito me estranha a forma de agir do governo - V. Exa. irá falar sobre o assunto. É

sempre um cobertor muito curto. É impressionante. O governo fala em fazer uma

negociação,  mas limita  o  valor  financeiro em tão  pouco que parece a história  do

cobertor curto. A pessoa está com frio: puxa o cobertor, mas destampa o pé; sente frio

no pé: puxa para lá o cobertor, ele vai até a barriga, e a barriga esfria; puxa para o pé.

Assim, é o choque de gestão. Então, o choque de gestão é igual a um cobertor curto.

O servidor, coitado, ou fica com frio na barriga ou fica com frio no pé. Não sabe o que

faz com o cobertor. Assim está o choque de gestão.
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Ao mesmo tempo, o governo não investe em saúde e educação, nem o mínimo

constitucional.  O servidor  aprendeu desde cedo que  choque de gestão é  igual  a

arrocho salarial. Quando a Secretária Renata Vilhena vem aqui falar sobre o choque

de gestão, ela enche a boca e fala: “É o choque de gestão da terceira geração”. Daí

eu digo que vai matar, eletrocutar quando vier a quarta geração do choque de gestão.

Se Deus quiser não virá. Mas é para que os servidores saibam da situação real em

que nos encontramos: Ipsemg fechando portas no interior, reclamando o porquê de

não haver recursos; fiscalização reclamando que o governo não é correto ao fazer a

arrecadação  para  ter  mais  recursos,  desfazendo-se  de  dinheiros  importantes;  a

educação e a saúde reclamando. Essa é a realidade de Minas, essa é a Minas real.

Essa é  a  Minas  real  que  está  aqui  hoje  e  não a  Minas  da  fantasia  do  governo

Anastasia, onde, nas propagandas, tudo parece belo e às mil maravilhas.

Essas eram as ponderações, Deputado Paulo Guedes. E, se pudermos, antes da

reunião, fazer uma tratativa com o sindicato, seria útil para entrarmos em um acordo,

chegarmos a um denominador comum.

Muito obrigado. Parabéns aos servidores.

O Deputado Paulo Guedes* - Deputado Rogério, agradeço os esclarecimentos de

V. Exa., que foi nomeado pela Bancada para fazer essa negociação. Confiamos na

sua condição de líder, confiamos na sua ação parlamentar, pois sempre esteve ao

lado dos servidores estaduais  nesta Casa e tem sido a pessoa,  dentro da nossa

Bancada, que tem aproximação mais forte e relevante com todos os sindicatos. V.

Exa. está responsável por conduzir as negociações, e, assim que terminar esta fase e

logo  após  minha  fala,  pedirei  ao  Presidente  a  suspensão  dos  trabalhos  para

encaminharmos os entendimentos, conforme sua solicitação.

Outro  assunto que me traz  a  esta  tribuna,  Sr.  Presidente:  comemorar  o dia de

ontem e o de hoje, de fato dias inesquecíveis para todos nós, mineiros e brasileiros.

Primeiro, a grande emoção que sentimos ontem foi a alegria de receber o nosso

eterno  Presidente  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva  nesta  Casa,  nesta  tribuna,  onde  lhe

entregamos o título de cidadão mineiro pelos inúmeros serviços prestados a Minas

Gerais e pelo belíssimo governo que fez não só para Minas, mas para todo o Brasil -

um governo reconhecido mundialmente, que resgatou o nosso país e fez com que
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saísse de um ciclo antigo de falta de esperança, de perspectiva, de emprego. O novo

Brasil comemora agora 20 milhões de empregos com carteira assinada e mais de 1

milhão de jovens de famílias carentes - filhos de pedreiros, de empregada doméstica

e de trabalhadores rurais - que jamais sonhavam em ter acesso a uma universidade

estudando de graça através do ProUni. O Brasil tornou-se o país que tirou mais de 40

milhões  de pessoas da linha da pobreza através dos  programas  sociais,  como o

Bolsa Família; o país da qualificação profissional, com mais de 400 novas escolas

técnicas; o país que, em 10 anos, triplicou o número de vagas das universidades

públicas e particulares; o país que criou as cotas, permitindo que negros e índios

tivessem acesso mais fácil às universidades. É este país, que estava adormecido,

que o ex-Presidente Lula acordou,  porque as gestões  anteriores  o administravam

para uma pequena minoria, governavam o Brasil olhando para a Europa e de costas

para o povo brasileiro. O que o Lula fez e a Dilma está fazendo é governar para o

povo brasileiro, para os que nunca tiveram oportunidade.

Ontem e hoje tivemos um festival de anúncios importantes para Minas Gerais. O

governo  do  ex-Presidente  Lula  e  da  nossa  Presidenta  Dilma  mandaram  só para

Minas  Gerais  1.445  novos  ônibus  para  transporte  escolar.  Vários  Municípios  já

receberam,  e  outros  ainda  receberão  um  total  de  766  retroescavadeiras,  766

motoniveladoras, 766 caminhões basculantes, para que todos os Municípios de Minas

tenham a  sua patrulha  mecanizada para  fazer  as  estradas  e  apoiar  a agricultura

familiar.  E mais do que isso: os 85 Municípios que estão no semiárido do Estado

receberão ainda, além da retroescavadeira, da patrol e do caminhão, um caminhão-

pipa e uma pá carregadeira. Serão cinco máquinas para cada Município ainda este

ano. Muitos receberam hoje, e os outros receberão até o final deste ano. A Presidenta

Dilma deixou claro como se deve tratar Minas Gerais, como se governa para todos,

sem discriminação partidária. Todos os programas do governo federal nas gestões

Lula e Dilma não excluem ninguém, ao contrário do que acontece em Minas Gerais,

porque quem não dá benção, quem não participa diretamente do grupo de apoio ao

Governador é tratado a pão e água. Há Prefeitos que nunca assinaram convênios

com o governo do Estado, porque são declarados de oposição.

Quero parabenizar a nossa Presidenta Dilma, porque hoje, de forma tão clara e na
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presença do Governador, deu-lhe, Deputado Rogério Correia, em vez de choque de

gestão,  um  choque  de  povo,  um  choque  de  gente.  O  que  Lula  disse  aqui  e  no

Minascentro serve para os burocratas e os pessimistas de plantão, que querem e

torcem para que tudo dê errado. Tem gente rezando para que um tomate faça subir a

inflação para desestabilizar o governo da Presidenta Dilma.

Tomate, como bem disse ontem a nossa Presidenta Dilma e como bem disse o

Presidente  Lula,  vai  para  o  prato  e  para  a  salada  do  povo  brasileiro  que  está

ganhando  mais,  porque  tem  mais  20  milhões  de  pessoas  empregadas  no  País,

porque  recuperamos  o  salário  mínimo,  porque  estamos  gerando  renda  e  criando

oportunidades.

Ainda  nesta  semana,  vi  várias  reportagens.  Mais  de  500  mil  brasileiros  que

moravam nos Estados Unidos e na Europa já voltaram para o Brasil  porque hoje

somos  o  país  do  futuro,  respeitado  mundo  afora.  É  por  isso  que  quero  também

agradecer à nossa Presidenta Dilma os inúmeros anúncios feitos para Minas Gerais.

Ela anunciou R$1.700.000.000,00 para o metrô de Belo Horizonte e os recursos para

o Anel Rodoviário de Belo Horizonte e garantiu que ainda neste semestre será dada a

ordem  de  serviço  da  BR-381.  Ela  também  nos  garantiu  milhões  e  milhões  em

recursos  para  o  combate  aos  efeitos  da  seca  no  Norte  de  Minas  e  no  Vale  do

Jequitinhonha. Só o DNOCS e a Codevasf vão perfurar mais de 300 poços artesianos

e equipar mais 300 poços artesianos na região, construir centenas de barraginhas,

retomar as grandes obras de barragem do Norte de Minas, como a conclusão das

Barragens de Berizal e de Congonhas, que vão garantir  o abastecimento de água

para Montes Claros pelos próximos 100 anos.

São ações como essas que vimos a esta tribuna comemorar. Comemoramos esse

tratamento diferenciado que a Presidenta Dilma, que é mineira de Belo Horizonte, tem

dado  ao  nosso  Estado,  anunciando  obras  e  investimentos.  Não  existe  nenhum

Município em Minas Gerais que não tenha recebido recursos importantes do governo

federal: máquinas, creches do Pró-Infância, estradas, recursos do Luz para Todos,

recursos  do  Pronaf,  recursos  do  PAA.  Todos  os  Municípios  estão  comemorando,

porque temos no Brasil hoje uma gestão eficiente, sem choque. Porque de choque o

povo mineiro já anda cansado. Já andamos assombrados com tanto choque que se



1055
____________________________________________________________________________

anuncia, e estamos vendo aqui o choque do “apagão”, da paralisia. O governo do

Estado esteve por três vezes nas últimas semanas em Montes Claros, e achávamos

que iria anunciar alguma obra e investimento no Norte de Minas, mas foi lá apenas

fazer discurso. Como também faz discurso para os servidores, mas não apresenta

uma política efetiva de melhoria salarial aos servidores do Estado de Minas Gerais.

É por isso que estamos nesta tribuna, primeiro para fazer este agradecimento, este

reconhecimento à forma de governar  da nossa Presidenta Dilma e do Presidente

Lula, que governou olhando para as pessoas, olhando para o povo, olhando para as

questões que realmente merecem uma atenção especial. E é assim que o Presidente

Lula conseguiu acordar este país, fazendo coisas simples, distribuindo renda, dando

oportunidade, gerando emprego, gerando oportunidades. E é por isso que, hoje, todo

cidadão,  todo  brasileiro,  seja  um  trabalhador  rural,  seja  um  professor,  seja  um

mecânico, seja um frentista, todos se sentem como se estivessem na Presidência da

República, porque o povo brasileiro passou a ter vez e voz neste país.

Parabéns,  Dilma!  Parabéns,  Lula!  Parabéns  ao  nosso  novo  cidadão  de  Minas

Gerais,  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva!  Agora,  temos um ex-Presidente  que também é

mineiro, e a nossa Presidenta, que é mineira de Belo Horizonte, Dilma Rousseff, e

que ficou dois dias aqui, ontem e hoje, só anunciando muitos recursos, muitas obras

e boas notícias para Minas Gerais. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

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

anexação do Projeto de Lei nº 197/2011 ao Projeto de Lei nº 127/2011, ambos do

Deputado Elismar Prado, por guardarem semelhança entre si.
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Mesa da Assembleia, 16 de abril de 2013.

Hely Tarqüínio, 2º-Vice-Presidente, no exercício da Presidência.

Comunicação da Presidência

A Presidência informa ao Plenário que foram recebidos e aprovados, nos termos da

Decisão Normativa da Presidência nº 9, os Requerimentos nºs 4.562 a 4.579/2013,

da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  e  4.580  e  4.581/2013,  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 Direitos  Humanos -  aprovação,  na 6ª Reunião

Ordinária, em 10/4/2013, do Requerimento nº 4.462/2013, da Deputada Liza Prado;

de Fiscalização Financeira - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 10/4/2013, dos

Projetos  de  Resolução  nºs  3.887  a  3.892/2013,  da  Comissão  de  Fiscalização

Financeira; de Educação - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 10/4/2013, dos

Requerimentos  nºs  4.465/2013,  do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  e  4.509  a

4.515/2013, da Deputada Liza Prado;  e de Segurança Pública -  aprovação, na 2ª

Reunião Extraordinária, em 10/4/2013, do Projeto de Lei nº 2.316/2011, do Deputado

Dilzon Melo; e pelo Deputado Bonifácio Mourão - indicando o Deputado Duarte Bechir

para Vice-Líder do Governo (Ciente. Publique-se.).

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Questão de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Conforme solicitação do Deputado Rogério Correia,

enquanto  usava  essa  tribuna,  na  qualidade  de  Líder  do  PT,  solicito  a  V.  Exa.  a

suspensão  da  reunião  por  10  minutos  para  que  possamos  fazer  entendimentos

acerca do projeto de interesse dos servidores que estão nesta Casa.

Suspensão da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência  vai  suspender  a reunião  por  25  minutos para

entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação das matérias constantes na
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pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, depois de conversar com as lideranças

do  governo  e  com as  lideranças  sindicais,  ainda  não  conseguimos  chegar  a  um

acordo. Por  esse motivo,  peço a V.  Exa. o encerramento de plano desta reunião.

Amanhã voltaremos a tratar desse assunto neste Plenário.

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  as

extraordinárias  de amanhã,  dia  17,  às  9 e às  20 horas,  nos termos  do edital  de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

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

se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

11/4/2013

Às  10h3min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Sargento

Rodrigues, Cabo Júlio e Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental,  o Presidente,  Deputado Sargento Rodrigues, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Cabo

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

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

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

proposições  da  comissão.  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, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, no
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1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 33/2012 (relator: Deputado Lafayette de

Andrada).  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 Cabo Júlio em que solicita

seja realizada audiência pública da Comissão de Segurança Pública para discutir a

ocorrência  policial  em que  esteve envolvido  o  Cb.  PM Divino  do  Nascimento,  do

Batalhão de Trânsito da Polícia Militar, em 17/3/2013, na estação José Cândido da

Silveira; e Sargento Rodrigues (3) em que solicita seja encaminhada manifestação de

aplauso aos policiais  civis  da 6ª  Delegacia de Polícia Civil  de Juiz de Fora,  pela

atuação que culminou na prisão de três homens e uma mulher envolvidos no tráfico

de drogas, na data de 4/4/2013; seja realizada audiência pública da Comissão de

Segurança  Pública  para  debater  o  latrocínio  ocorrido  no  dia  7  de  abril,  em

Conselheiro  Lafaiete,  cuja  vítima,  Rodrigo  Augusto  de  Castro,  foi  covardemente

assassinada durante um assalto a lanchonete; e seja realizada audiência pública da

Comissão  de  Segurança  Pública  em  Passa-Quatro  para  discutir  a  violência  no

Município, tendo em vista que na madrugada do dia 11/4/2013 houve a explosão de

dois caixas eletrônicos e foi metralhado o quartel da Polícia, tendo um Sargento sido

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

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

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

João Leite, Presidente - Cabo Júlio - Sargento Rodrigues.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 158/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

O  projeto  em  análise,  de  autoria  do  Deputado  Elismar  Prado,  resultante  do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 613/2007, “dispõe sobre a obrigatoriedade da

cobertura  de  seguro  de  acidentes  pessoais  coletivos  em  eventos  artísticos,

esportivos, culturais e recreativos com cobrança de ingressos”.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
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Consumidor e do Contribuinte, e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e, em

virtude de requerimento aprovado em 12/12/2012, à Comissão de Segurança Pública.

Em sua  análise  preliminar,  a  Comissão  de  Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

ali  apresentado.  Em  seguida,  a  Comissão  de  Defesa  do  Consumidor  e  do

Contribuinte  opinou  pela  aprovação  do  projeto  na  forma do  Substitutivo  nº  1,  da

Comissão de Constituição e Justiça.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos

termos do art. 188, combinado com o art. 102, XV, “a”, do Regimento Interno.

Em  cumprimento  ao  disposto  no  art.  173,  §  2°,  do  Regimento  Interno,  foram

anexados à proposição os Projetos de Lei nºs 347, 458 e 663/2011, todos tratando da

obrigatoriedade da cobertura de seguro de acidentes pessoais coletivos em eventos

artísticos, esportivos, culturais e recreativos com cobrança de ingressos.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 158/2011 pretende estabelecer a obrigatoriedade de contratação

de  seguro  de  acidentes  pessoais  coletivos  pelas  pessoas  físicas  e  jurídicas  que

promovam eventos artísticos, esportivos,  culturais  e recreativos,  com cobrança de

ingresso, no Estado, em favor dos consumidores que deles participem. Para tanto, a

proposição fixa  o  valor  mínimo das  indenizações  para  cobertura  dos  sinistros  de

morte, invalidez permanente total ou parcial e ressarcimento de despesas médicas.

A  proposição  prossegue  discriminando  os  eventos  cuja  realização  enseja  a

contratação de seguro por parte do seu promovente e reforça essa obrigatoriedade

ao  condicionar  a  concessão  e  a  renovação  de  alvará  de  funcionamento  desses

eventos à contratação do seguro.

Finalmente, a proposição prevê a cominação de sanção para o descumprimento de

seu  mandamento  e  estabelece  a  responsabilidade  solidária  e  subsidiária  do

proprietário que permitir a realização de evento, em seu imóvel, sem a comprovação

da contratação de seguro coletivo.

O projeto padecia de algumas impropriedades que, no nosso entendimento, foram

sanadas  com  a  apresentação,  pela  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  do

Substitutivo nº 1. Com efeito, aquela Comissão entendeu que a proposição, na forma
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que  buscava  disciplinar  o  tema,  incursionava  em  matéria  afeta  à  competência

exclusiva da União, a saber, seguros (Constituição Federal, art. 22, VII).

O  dever  de  contratação  obrigatória  de  seguros  de  acidentes  em  eventos

promovidos pelo Estado,  tratado na forma do Substitutivo nº  1,  contribuirá para o

incremento da segurança jurídica do público que a eles acode, na medida em que

garantirá o ressarcimento às vítimas de eventuais acidentes que ocorram durante os

eventos. Além do mais, a proposição desdobra o princípio da responsabilidade civil do

Estado, previsto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, e busca resguardar, a um

só tempo, tanto as possíveis vítimas de acidentes quanto o patrimônio do Estado:

protegem-se  as  vítimas,  garantindo-se  o  pagamento,  de  modo  simples  e

desburocratizado, de uma indenização nas hipóteses previstas em lei; por outro lado,

resguarda-se  o  patrimônio  do  Estado,  na  medida  em  que  o  pagamento  da

indenização pelos eventuais sinistros caberá à empresa seguradora.

Porém, entendemos que a redação do “caput” do art. 1º do Substitutivo nº 1 deve

ser aprimorada, para fazer constar que a obrigatoriedade de contratação de seguros

nos  casos  em  que  especifica  alcança  o  Estado  de  Minas  Gerais  e  as  pessoas

jurídicas que compõem sua administração indireta, posto que são estes - e não os

órgãos  e  as  entidades  públicas  do  Estado  -  os  entes  dotados  da  personalidade

jurídica  indispensável  para  a  realização  de  qualquer  contrato.  Para  tanto,

apresentamos ao final deste parecer a Emenda nº 1.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 158/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº

1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1º do Substitutivo nº 1 a seguinte redação:

“Art. 1º - O Estado de Minas Gerais, bem como as pessoas jurídicas que compõem

sua administração indireta, quando promoverem eventos de qualquer natureza, com

cobrança  de  ingressos,  ficam  obrigados  a  contratar  seguro  em  benefício  dos

espectadores que garanta,  em caso de acidente,  assistência  médica,  hospitalar  e

cobertura de despesas complementares necessárias,com os seguintes valores:”.



1061
____________________________________________________________________________

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

João Leite,  Presidente -  Leonardo Moreira,  relator -  Sargento Rodrigues -  Cabo

Júlio - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 903/2011

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, o Projeto de Lei nº 903/2011, resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 4.512/2010, “dispõe sobre a obrigatoriedade de

as instituições bancárias afixarem mensagens contrárias ao uso de drogas em talões

de cheques” e foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

A Comissão de Constituição e Justiça 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 o art. 102, XI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em análise pretende obrigar as instituições bancárias localizadas no

Estado a imprimir mensagens sobre os malefícios resultantes do uso das drogas em

selos adesivos que deverão ser apostos na contracapa dos talões de cheque e nos

cartões  de  crédito  por  elas  fornecidos.  O  autor  justifica  que  a  proposição  visa

combater o uso de drogas por meio de esclarecimentos sobre os seus malefícios.

O uso indevido de drogas tem sido tratado, na atualidade, como uma questão de

ordem  internacional,  objeto  de  mobilização  de  diversos  países.  Entre  os  efeitos

negativos da utilização de psicotrópicos podemos citar  o aumento dos gastos  em

saúde, o aumento dos índices de acidentes de trabalho, de acidentes de trânsito, de

violência  urbana  e  de  morte  prematura,  além  da  redução  da  produtividade  dos

trabalhadores.

O abuso de drogas afeta homens e mulheres de todos os grupos raciais, de todas

as  classes  sociais  e  dos  vários  níveis  de  instrução,  sendo,  portanto,  um  sério

problema  de  saúde  pública  e  tem  consequências  graves  para  o  usuário  e  a

sociedade, relacionando-se diretamente com a violência.

No Relatório sobre a Saúde no Mundo 2001  - Saúde Mental:  Nova Concepção,
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Nova Esperança -, publicado pela Organização Mundial de Saúde - OMS -, afirma-se

que cerca de 10% da população dos centros urbanos de todo o mundo consomem

abusivamente substâncias psicoativas, independentemente de idade, sexo, nível de

instrução e poder aquisitivo.

O relatório mundial sobre drogas, de 2010, elaborado pelo Escritório das Nações

Unidas sobre Drogas e Crimes - UNODC -, estima que 155 a 250 milhões de pessoas

no mundo usaram substâncias ilícitas pelo menos uma vez no ano anterior ao da

pesquisa.

No Brasil, os dados mais recentes em relação ao uso de drogas em geral são de

2005, reunidos a partir  do segundo Levantamento Domiciliar sobre Uso de Drogas

Psicotrópicas, realizado em 108 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes

pelo Centro Brasileiro de Informação sobre Drogas - Cebrid -, a pedido da Secretaria

Nacional de Políticas sobre Drogas - Senad. Segundo os dados levantados em uma

amostragem de 7.939 entrevistas, as drogas mais utilizadas, excluindo o álcool e o

tabaco,  foram  a  maconha,  seguida  pelos  solventes  e  pelos  benzodiazepínicos.  A

cocaína,  o “crack” e a merla foram utilizados por,  respectivamente,  2,9%, 0,7% e

0,2% das pessoas entrevistadas.  Já em relação à dependência de drogas, o álcool

ficou em primeiro lugar (12,3%), o tabaco em segundo lugar (10,1%) e a maconha em

terceiro (1,2%).

As políticas públicas para o enfrentamento do problema devem abranger não só

estratégias relativas à saúde, mas também à segurança e à educação, entre outras.

Dessa  forma,  as  políticas  já  criadas  para  lidar  com  a  questão  têm  origem  em

diferentes órgãos do poder público e trazem diferentes perspectivas para abordar o

problema. Citaremos, a seguir, algumas dessas políticas em vigor em âmbito nacional

e estadual.

O  Conselho  Nacional  de  Políticas  sobre  Drogas  editou  a  Resolução  Nº

3/GSIPR/CH/Conad, de 27/10/2005, 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
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drogas e os danos advindos de seu consumo.

O Estado de Minas Gerais, por sua vez, editou o Decreto nº 44.360, de 24/7/2006,

que instituiu a Política Estadual sobre Drogas, com os mesmos princípios da Política

Nacional.

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 Esportes e da Juventude.

Ainda em âmbito federal, o governo editou o Decreto nº 7.179, de 20/5/2010, que

institui  o  Plano  Integrado  de  Enfrentamento  ao  “Crack”  e  outras  Drogas,  com  o

objetivo de coordenar as ações federais de prevenção, tratamento, reinserção social

do usuário,  bem como combater o tráfico, em parceria com Estados, Municípios e

sociedade civil.

O  plano,  composto  de  ações  de  aplicação  imediata  e  de  ações  estruturantes,

fundamenta-se  na  articulação  permanente  entre  as  políticas  e  ações  de  saúde,

assistência social, segurança pública, educação, desporto, cultura, direitos humanos,

juventude, em consonância com os pressupostos, diretrizes e objetivos da Política

Nacional sobre Drogas.

Medidas de prevenção são de extrema importância, e, nesta Casa, várias iniciativas

já  foram  tomadas  nesse  sentido.  Entre  elas,  podemos  citar  a  Lei  nº  13.080,  de

30/12/98, que dispõe sobre campanha educativa de prevenção do uso de drogas, da

violência, de doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce; a Lei  nº

12.615, de 23/9/97, que institui a Semana Estadual de Prevenção às Drogas; e a Lei

nº  16.276,  de  2006,  que  dispõe  sobre  a  atuação  do  Estado  na  prevenção,  no

tratamento e na redução de danos causados à saúde pelo uso abusivo de álcool e

outras drogas.

Além dessas normas, é importante mencionar que tramita nesta Casa o Projeto de

Lei nº 159/2011, que institui a Política Estadual de Educação Preventiva e Atenção

Integral  ao  Usuário  de  Drogas,  e  que  foi  aperfeiçoado  por  esta  Comissão  para

estabelecer as diretrizes e os objetivos de uma política estadual sobre álcool e outras

drogas.  A proposição  citada  enumera  entre  as  diretrizes  da  política  a  ênfase  da

prevenção do uso e abuso de álcool;  e a proposta de inclusão, nos currículos da
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educação básica e superior, de conteúdos relativos à prevenção do uso e abuso de

álcool  e  outras  drogas.  Além  disso,  prevê que um dos  objetivos da política  seria

desenvolver e implementar modalidades de prevenção do uso e do abuso de álcool e

outras drogas.

A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise, informou que o conteúdo do

projeto não se confunde com a matéria atinente às atividades-fim das instituições

financeiras, não invadindo, dessa forma, a seara de competência da União. Assim, a

Comissão concluiu que não havia óbices de natureza jurídica.

A inclusão de mensagens informando sobre os malefícios do uso de drogas em

talões de cheque e cartões de crédito, como pretende o projeto de lei em comento, é

mais uma medida de prevenção que pode contribuir para a redução do uso dessas

substâncias, e por esse motivo somos favoráveis à sua aprovação.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 903/2011.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.

Arlen Santiago, Presidente e relator - Duarte Bechir - Doutor Wilson.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.073/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  5.057/2010,  “cria  o  Programa  Mineiro  de

Assistência aos Portadores de Doença Celíaca e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  14/4/2011,  o  projeto  foi  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”,

do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a legalidade da

proposição.

Este relator apresentou requerimento, na reunião do dia 5/7/2011, solicitando fosse

a proposição baixada em diligência à Secretaria de Estado de Saúde, para que se

manifestasse sobre a viabilidade técnica da proposição. Tendo em vista o transcurso



1065
____________________________________________________________________________

do prazo de suspensão da tramitação, previsto no art. 301 do Regimento Interno,

emitimos nosso parecer, embora, até o momento, não nos tenha chegado o resultado

da diligência.

Fundamentação

A proposição em exame pretende instituir programa de assistência aos portadores

de doença celíaca, caracterizada pela “intolerância permanente ao glúten - principal

fração proteica presente no trigo, centeio, cevada e aveia”. Para tanto, assegura o

acesso gratuito à realização dos exames específicos para o diagnóstico da doença,

como exame de sangue e biópsia do intestino delgado, bem como o repasse de cesta

básica de produtos isentos de glúten aos portadores da doença.

Antes  de  analisarmos  o  conteúdo  do  projeto  de  lei  em  epígrafe,  é  importante

destacar que proposição similar  tramitou nesta Casa na legislatura anterior,  tendo

sido arquivada ao final da legislatura sem a análise desta Comissão.

O art. 24, inciso XII, da Constituição Federal estabelece a competência concorrente

dos Estados para legislar sobre defesa da saúde, o que vem confirmado no art. 10,

inciso  XV,  alínea  “m”,  da  Carta  Estadual;  contudo,  após  análise  das  legislações

federal  e  estadual,  verificamos  que  a  medida que  o  projeto  em  exame pretende

implementar já se encontra disciplinada no ordenamento jurídico em vigor.

Além  disso,  a  proposta  possui  natureza  eminentemente  administrativa,  sendo,

portanto,  da  competência  do  Poder  Executivo,  o  qual  foi  estruturado  com  os

instrumentos  apropriados  para  criar  programas  e  ações  governamentais  para  a

melhoria da qualidade de vida da população, de acordo com as demandas sociais

concretas e tendo em vista o interesse da coletividade.  Tal  entendimento está de

acordo com inúmeros julgados do Supremo Tribunal Federal - STF -, segundo o qual

não  está  sob  reserva  legal  a  criação  de  programa,  ressalvados  os  casos

expressamente previstos na Constituição da República, conforme o disposto no art.

48, inciso IV, e no art. 165, §§ 1º e 4º (Decisão de questão de ordem suscitada na

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 224 e ADI 2730). Dessa forma, como possui

natureza eminentemente administrativa, a medida contida no projeto de lei em exame

não poderia ser veiculada na forma de lei, sob pena de invasão, pelo Legislativo, de

competência  afeta  ao  Executivo  e  de  violação  do  princípio  da  separação  dos
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Poderes.

Feitas tais considerações iniciais, passemos à análise da legislação pertinente ao

tema discutido na proposição.

No âmbito da competência legislativa concorrente, à União foi atribuída a tarefa de

estabelecer as normas gerais sobre o assunto, tendo sido editada a Lei Federal nº

8.080,  de  1990,  que  “dispõe  sobre  as  condições  para  a  promoção,  proteção  e

recuperação  da  saúde,  a  organização  e  o  funcionamento  dos  serviços

correspondentes e dá outras providências”. No art. 2º, § 1º, a referida lei estabelece

ser dever do Estado garantir a saúde por meio da formulação e execução de políticas

econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos

e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às

ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”. Também prevê

que a direção do Sistema Único de Saúde -  SUS - é única e será exercida pelo

Ministério da Saúde, no âmbito da União, e pela Secretaria de Estado de Saúde, no

âmbito estadual.

Na esfera de sua competência, a União, por meio do Ministério da Saúde, editou a

Portaria nº 307, de 1999, que aprova o “Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas da

Doença  Celíaca”.  O  anexo  da  referida  portaria,  entre  outras  medidas,  prevê:  o

conceito  da  doença  celíaca;  os  critérios  para  inclusão  no  protocolo  clínico;  a

realização de diagnóstico obrigatoriamente pelo exame de endoscopia digestiva alta,

com  biópsia  de  intestino  delgado;  o  tratamento  e  o  prognóstico;  a  regulação,  o

controle e a avaliação.

Tendo em vista a existência de norma federal que trata exaustivamente do assunto

e  que  à  direção  estadual  do  SUS  compete  estabelecer  normas  em  caráter

suplementar, para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde, conforme o

art. 17, XI, da Lei Federal nº 8.080, de 1990, a edição de norma estadual acaba por

extrapolar a sua esfera de atuação.

Também devemos lembrar que a Lei Federal nº 10.674, de 2003, “obriga a que os

produtos alimentícios comercializados informem sobre a presença de glúten, como

medida preventiva e de controle da doença celíaca”. A advertência deve ser impressa

nos  rótulos  e  embalagens  dos  produtos  respectivos  assim  como  em  cartazes  e
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materiais de divulgação em caracteres com destaque, nítidos e de fácil leitura.

Ressalte-se que a Lei estadual nº 15.982,  de 2006, que dispõe sobre a política

estadual de segurança alimentar e nutricional sustentável e dá outras providências,

prevê que “o poder  público garantirá o direito  a segurança alimentar  e nutricional

sustentável no Estado, em conformidade com o disposto nesta Lei, observadas as

normas do direito nacional e internacional”.

Por último, a proposição em tela acaba por acarretar aumento indevido de despesa

para o Poder Executivo sem o atendimento das exigências legais previstas na Lei

Complementar Federal nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso porque

a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete

aumento de despesa serão acompanhados da estimativa do impacto orçamentário-

financeiro  no  exercício  em  que  deve  entrar  em  vigor  e  nos  dois  exercícios

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.

Desse modo, entendemos que o projeto em exame não deve prosperar nesta Casa,

apesar das nobres intenções que motivaram a sua apresentação.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.073/2011.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Gustavo Perrella,  relator  -  Duarte Bechir  -  Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.723/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Pompílio Canavez, a proposição em epígrafe “dispõe sobre

a  obrigatoriedade  de  substituição das  redes  aéreas  de energia  elétrica,  telefonia,

internet e de TV a cabo no Estado por redes subterrâneas e dá outras providências”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  19/5/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça,  de Administração Pública e de  Fiscalização
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Financeira  e  Orçamentária  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  188  do

Regimento Interno.

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 sob comento obriga as empresas concessionárias de energia elétrica,

telefonia, internet e de TV a cabo a substituir as redes aéreas por redes subterrâneas,

nos logradouros públicos. Determina que tais empresas terão o prazo de 120 dias

para  se  adequarem  ao  disposto  na  lei  e  fixa  o  prazo  de 30 dias  para  a  ulterior

regulamentação da matéria pelo Poder Executivo.

Para  esclarecimentos  sobre  a  matéria,  o  projeto  foi  baixado  em  diligência  à

Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico  -  Sede  -  e  à  Companhia

Energética  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Cemig  -,  que  se  manifestaram

contrariamente à tramitação da proposição, em razão da competência privativa da

União para legislar sobre matéria envolvendo energia e telecomunicações.

Não obstante o mérito da iniciativa, devemos observar que a proposição cuida de

tema cuja atribuição é federal, por se tratar de serviço concedido pelos Estados por

delegação federal. O art. 21, incisos XI e XII, da Constituição Federal, estabelece ser

da competência da União a exploração direta ou mediante autorização, concessão ou

permissão dos serviços de telecomunicações, dos serviços de radiodifusão sonora e

de sons e imagens, dos serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento

energético dos cursos de água.

Destacamos  que,  no  caso  dos  serviços  públicos  prestados  por  meio  de

concessionárias,  como  energia  elétrica,  telefonia  móvel,  internet  e  televisão  por

assinatura, cujo titular é a União, o Supremo Tribunal Federal - STF - tem concluído

pela competência privativa daquele ente federado para regulamentar a prestação do

serviço. De acordo com a citada Corte, o Estado membro não pode interferir  nas

relações contratuais entre o poder concedente federal ou municipal e as empresas

concessionárias. A esse respeito, observamos o voto da Ministra Cármen Lúcia na

Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade  3.322/DF,  de  relatoria  do  Ministro  Gilmar
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Mendes,  em  que  se  questionava  a  validade  de  lei  distrital  que  obriga  as

concessionárias de telefonia fixa a incluir informações nas faturas e dispõe sobre a

unidade de tarifação:

“A Constituição entrega a cada um dos entes federados a competência legislativa e,

ainda, titularidade de serviços públicos que, no ser prestados, têm de submeter-se ao

regramento, à fiscalização e à direção do poder concedente.

[…]

A  repartição  de  competências  constitucionais  quanto  aos  serviços  respeita,

também, ao princípio da autonomia das entidades federadas,  uma das quais,  nos

termos do art. 18, da Constituição da República, é a União. Nem poderia essa pessoa

política cuidar das relações de consumo dos serviços públicos havidos em cada uma

das entidades, estaduais e distrital, nem se poderia dar o inverso.”

Da mesma forma, corroborando com o entendimento firmado, temos o julgado do

Supremo Tribunal Federal sobre a mesma matéria:

que não podem interferir na esfera das relações jurídico-contratuais estabelecidas

entre o poder concedente (quando este for  a União Federal  ou o Município) e as

empresas concessionárias - também não dispõem de competência para modificar ou

alterar as condições, que, previstas na licitação, acham-se formalmente estipuladas

no contrato de concessão celebrado pela União (energia elétrica - CF, art. 21, XII, "b")

e pelo Município (fornecimento de água - CF, art. 30, I e V), de um lado, com as

concessionárias, de outro, notadamente se essa ingerência normativa, ao determinar

a  suspensão  temporária  do  pagamento  das  tarifas  devidas  pela  prestação  dos

serviços concedidos (serviços de energia elétrica, sob regime de concessão federal, e

serviços de esgoto e abastecimento de água, sob regime de concessão municipal),

afetar  o  equilíbrio  financeiro  resultante dessa relação jurídico-contratual  de  direito

administrativo.”  (ADI  2337  MC,  Relator(a):  Min.  Celso  de  Mello,  Tribunal  Pleno,

julgado em 21/06/2002, DJ 21-06-2002 PP-00096 Ement VOL-02074-01 PP-00152.)

Outro ponto destacado pela doutrina e jurisprudência nacionais é que, ao proceder

à concessão do serviço, deve o ente federativo estabelecer, no edital de licitação ou

no contrato a ser firmado com o concessionário, obrigações que serão observadas na

prestação  do  serviço  público.  Tais  normas,  segundo  o  ensinamento  da
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administrativista  Maria  Sylvia  Zanella  di  Pietro,  devem  obedecer  ao  princípio  do

equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato,  de forma a  garantir  que o  contratado

tenha  assegurada  a  percepção  de  remuneração  que  lhe  permita  executar  suas

obrigações e manter, durante toda a execução do contrato, a relação custo-benefício

estabelecida no momento do sua celebração (“Parcerias na Administração Pública”,

São Paulo, Editora Atlas, 4. ed, p. 77). Por esse motivo, apesar de imbuída de nobre

intenção, a proposição acabaria por onerar o cidadão-contribuinte. Afinal, se fosse

tornado  subterrâneo  o  cabeamento  ora  existente  no  Estado,  certamente  o  custo

dessas atividades seria repassado para o valor da tarifa dos usuários.

Apenas para se ter uma ideia dos custos que a medida buscada pela proposição

representaria, podem-se citar dados colhidos do veto ao Projeto de Lei nº 248/01, do

Município de São Paulo, o qual dispõe sobre a obrigatoriedade de tornar subterrâneo

todo  o  cabeamento  instalado  no  Município.  No  texto  do  veto,  o  Chefe  do  Poder

Executivo local afirmou que a estimativa de custos dessa conversão atingiria cifras

três vezes e meia maiores que o orçamento da Prefeitura de São Paulo, 250 bilhões

de reais, valores estes que seriam ainda mais elevados no caso em análise, tendo em

vista que a cidade de São Paulo corresponde a menos da metade da área total do

Estado de Minas Gerais.

Sendo  assim,  a  proposta  em  análise  contraria,  entre  outros,  o  princípio  da

eficiência, constante no “caput” do art. 37 da Constituição da República, bem como o

princípio  da  razoabilidade,  pioneiramente  consagrado  pelo  constituinte  mineiro  no

“caput” do art. 13 da Carta Política Estadual. Diante disso, não resta alternativa senão

concluir pela inconstitucionalidade da matéria.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.723/2011.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Gustavo Perrella -  Dalmo Ribeiro Silva -

Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.007/2011

Comissão de Saúde
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Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em análise altera a Lei nº

7.302, de 21/7/78, que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no Estado.

A proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, esta concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma originalmente

apresentada.

Vem a proposição agora a esta Comissão para receber parecer quanto ao mérito,

nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, XI, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em questão pretende modificar o art. 4º da Lei nº 7.302, de 21/7/78,

que dispõe sobre a proteção contra a poluição sonora no Estado. Para tanto, propõe

que  sejam  permitidos  os  ruídos  provenientes  de  “festas  populares  e  tradicionais,

como exposições, rodeios, axés, eventos de música eletrônica, comemorações de

aniversários de Municípios, entre outros”.

O  autor  pretende  adequar  a  Lei  nº  7.302,  de  1978,  à  atual  realidade,  sob  o

argumento de que as restrições impostas têm provocado conflitos entre Ministério

Público e Municípios.

Segundo o art.  23,  VI,  da Constituição da República,  é competência comum da

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e

combater a poluição em qualquer de suas formas. O art. 225 da Carta Magna dispõe

que todos têm direito  ao meio  ambiente ecologicamente  equilibrado,  bem de uso

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público

e à coletividade o dever  de defendê-lo  e  preservá-lo para as  presentes e futuras

gerações.

Nos termos do art. 3º, III, da Lei Federal nº 6.938, de 31/8/81, que dispõe sobre a

Política  Nacional  do  Meio  Ambiente,  considera-se  poluição  a  degradação  da

qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou indiretamente, entre outras

coisas, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Assim sendo,

a emissão de sons e ruídos em níveis que causam incômodos às pessoas e animais

e que prejudicam a saúde e as atividades humanas se enquadra perfeitamente no
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conceito de poluição legalmente aceito no Brasil.

Entre a legislação ambiental que trata da matéria apontamos ainda a Lei Federal nº

9.605, de 12/2/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas

de condutas e atividades lesivas  ao  meio  ambiente,  cujo art.  54  considera  crime

causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar

em  danos  à  saúde  humana,  ou  que  provoquem  a  mortandade  de  animais  ou  a

destruição significativa da flora. Como a poluição sonora pode causar danos à saúde

humana, aquele que a provocar pode ser enquadrado no disposto nesse artigo da lei,

sujeitando-se às penas nela previstas.

A poluição  sonora  pode  ser  definida  como  o  conjunto  de  ruídos  que  causem

incômodo emitidos por uma ou mais fontes sonoras. Esse tipo de poluição ambiental

vem  se  agravando  nos  últimos  anos,  especialmente  nas  áreas  urbanas,  em

decorrência  do  excesso  de  ruídos  gerados  por  veículos,  aeroportos,  indústrias,

construções, atividades comerciais e de lazer. Como consequência, temos a contínua

diminuição da qualidade de vida nas cidades e o agravamento dos problemas de

saúde pública.  Esse tipo de poluição é responsável por vários distúrbios  físicos e

emocionais,  podendo  causar  perda  auditiva,  cefaleia,  fadiga,  náuseas,  úlcera,

hipertensão,  problemas  cardiovasculares,  insônia,  irritabilidade,  entre  outras

patologias.  A Organização Mundial  de Saúde -  OMS -  estabelece que o limite de

tolerância do organismo humano à poluição sonora é de 65 decibéis e que, a partir de

56 decibéis, já podem surgir transtornos auditivos. Ruídos superiores a 76 decibéis

causam problemas à saúde, e acima de 100 decibéis o trauma auditivo pode levar à

surdez. Outro fator importante a ser considerado é o tempo de exposição aos ruídos.

Para  controlar  a  poluição  sonora,  os  Municípios  e  os  órgãos  ambientais  e  de

trânsito valem-se de normas técnicas editadas pela Associação Brasileira de Normas

Técnicas - ABNT - e pelo Instituto Brasileiro de Normatização e Metrologia - Inmetro

-  ,  as  quais definem os limites  de ruído acima dos quais  se caracteriza poluição.

Como  normas  técnicas,  esses  instrumentos  são  periodicamente  atualizados  de

acordo com a evolução tecnológica.

Destacamos  que o  Conselho  Nacional  do  Meio  Ambiente  -  Conama -  editou  a

Resolução nº 1, de 8/3/1990, que dispõe sobre a emissão de ruídos em decorrência
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de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, determinando

padrões, critérios e diretrizes. De acordo com essa norma, são prejudiciais à saúde e

ao sossego público os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela

NBR  10.151  -  Avaliação  do  Ruído  em  Áreas  Habitadas  Visando  o  Conforto  da

Comunidade -, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

No âmbito do Estado, a matéria é tratada na Lei nº 7.302, de 1978, que dispõe

sobre a proteção contra a poluição sonora no Estado de Minas Gerais.  Essa é a

norma  que  a  proposição  em  estudo  pretende  modificar,  de  forma  que  sejam

permitidos  os  ruídos  provenientes  de  vários  tipos  de  festas,  como  exposições,

rodeios, eventos de música eletrônica e de axé, comemorações de aniversários de

Municípios, entre outros. Tal modificação é contrária a toda a legislação citada, que

procura controlar a poluição sonora para evitar os malefícios que causa à saúde.

Informamos  ainda  que  tramita  nesta  Casa  o  Projeto  de  Lei  nº  843/2011,  que

também visa alterar a lei supracitada. Para isso, estabelece limites sonoros distintos,

de  acordo  com a  especificidade de áreas  urbanas  e  rurais,  em período diurno e

noturno. Tais alterações estão em consonância com a versão mais recente da NBR nº

10.151, editada em junho de 2000, tanto com relação às faixas de intensidade de

ruídos externos para critério de avaliação, conforme a área especificada, quanto aos

horários de limite.

Tendo em vista que a a poluição sonora pode causar graves problemas de saúde e

que a legislação federal e estadual têm sido cada vez mais rigorosas no seu controle,

consideramos que a proposição em análise não é oportuna nem conveniente.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela rejeição do Projeto de Lei nº 2.007/2011.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.

Arlen Santiago, Presidente - Doutor Wilson Batista, relator - Duarte Bechir.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.470/2011

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe altera a Lei nº

9.401,  de  18  de dezembro de 1986,  que autoriza  o  Poder  Executivo  a  reduzir  a
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jornada de trabalho de servidores públicos.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  23/9/2011,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública.

Cabe  a  esta  Comissão  se  manifestar  sobre  os  aspectos  de  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  proposição,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,

combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em exame propõe a inclusão do § 4º no art. 1º da Lei nº 9.041, de

1986, que autoriza o Poder Executivo a reduzir a jornada de trabalho de servidores

públicos.

O  art.  1º  da  referida  lei  autoriza  o  Poder  Executivo  a  reduzir  para  20  horas

semanais a jornada de trabalho do servidor público estadual legalmente responsável

por excepcional em tratamento especializado.

O Decreto nº 27.471, de 22 de outubro de 1987, ao regulamentar a Lei nº 9.041, de

1986,  estabeleceu,  no  parágrafo  único  do  seu  art.  1º,  que  “em  se  tratando  de

Professor  regente de turma ou em atividade especializada,  a redução da jornada

incidirá sobre as horas destinadas ao cumprimento das obrigações do módulo 2, a

que se referem os incisos I e II do artigo 99 da Lei nº 7.109, de 13 de outubro de

1977”.

A Lei nº 7.109, de 1977, contém o Estatuto do pessoal do magistério público do

Estado de Minas Gerais,  o qual,  em seu art.  99,  estabelece que a carga horária

semanal do professor regente é de vinte e quatro horas e inclui, em seu art. 13, os

seus módulos de trabalho.

O citado art. 13 especifica as atividades do módulo 1 e 2 e reserva ao professor

regente 18 horas de trabalho para as obrigações do módulo 1 e as horas restantes

para  o  cumprimento  das  obrigações  do  módulo  2.  As  atividades  do  módulo  2

compreendem a “elaboração de programas e planos de trabalho, controle e avaliação

do  rendimento  escolar,  recuperação  dos  alunos,  reuniões,  autoaperfeiçoamento,

pesquisa educacional e cooperação, no âmbito da escola, para aprimoramento tanto

do processo ensino-aprendizagem, como da ação educacional e participação ativa na

vida comunitária da escola”.
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Ocorre  que  o  Anexo  II  da  Lei  nº  15.293,  de  2004,  revogou  a  lei  anterior  ao

estabelecer as novas atribuições dos cargos efetivos que compõem as carreiras de

educação básica. Entretanto, não trouxe grandes alterações. Com efeito, prevê o art.

33  da Lei  nº  15.293,  de 2004,  que a carga horária semanal  dos Profissionais  da

Educação Básica será de vinte e quatro horas para as carreiras  de professor  de

Educação Básica, sendo reservada dezoito horas para a docência e seis horas a

reuniões e outras atribuições e atividades específicas do cargo.

O autor da proposição em análise alega que as atribuições do cargo, previstas no

referido Anexo II, dificultam a interpretação da norma que prevê redução de jornada

para os professores regentes, prevista no Decreto nº 27.471, de 22 de outubro de

1987. Propõe, assim, que a jornada de trabalho dos servidores integrantes da carreira

de professor da educação básica, instituída pela citada Lei nº 15.293, seja reduzida

proporcionalmente à carga horária prevista para as atribuições do cargo, previstas no

Anexo II da referida lei.

Todavia,  o  projeto  padece  de  vício  de  inconstitucionalidade,  uma  vez  que  a

inauguração do processo legislativo referente à matéria relativa aos servidores do

Poder Executivo é privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 61, § 1º,

inciso II, alínea “c”, da Constituição da República.

Com efeito, a disciplina de carga horária dos servidores pertencentes ao quadro

funcional do Poder Executivo é matéria afeta ao regime jurídico dos seus servidores,

cabendo ao Chefe de tal Poder a competência privativa para disciplinar a matéria.

Registre-se, por ser oportuno, a Ementa da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº

3.739/ - Paraná, relator Gilmar Mendes, julgada em 17/5/2007:

“Ementa:  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  1.  Servidor  público.  Jornada  de

trabalho. Redução da carga horária semanal. 2. Princípio da separação de poderes.

3.  Vício  de  iniciativa.  Competência  privativa  do  Chefe  do  Poder  Executivo  4.

Precedentes. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente a ação direta, nos termos

do voto do Relator”.

Ademais,  a  redução  de  jornada  para  o  servidor  público  do  Poder  Executivo

Estadual,  legalmente  responsável  por  excepcional  em  tratamento  especializado,
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aplica-se,  em princípio,  a  todos  os  servidores  daquele  Poder,  nos  termos  da Lei

9.401, de 1986. Não há na Lei nº 15.293, de 2004, que disciplina a carga horária das

carreiras da Educação Básica, nenhuma previsão especial  de redução de jornada

para os professores. A única norma que ampara tal direito é o Decreto nº 27.471, de

1987.

Para obter maiores esclarecimentos sobre a aplicabilidade da norma que concede

redução de jornada para  os  servidores pertencentes à carreira de professor,  este

relator solicitou que fosse o projeto de lei em análise baixado em diligência para a

Secretaria de Estado de Educação.

Em  resposta  à  diligência,  foi  encaminhada  a  esta  Comissão  Nota  Técnica  da

Assessoria Técnico-Legislativa da Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações

Institucionais, na qual a referida Pasta se manifesta de forma contrária ao conteúdo

do projeto de lei em estudo. Além de alegar a iniciativa do Governador do Estado para

tratar  da  matéria,  foi  destacada  a  inconveniência  administrativa  da  medida.  Nos

termos  do  parecer,  “a  redução  de  jornada  dos  Professores  da  Educação  Básica

poderá acarretar a necessidade de contratação de dois professores para ministrar o

mesmo conteúdo,  além  de  gerar  prejuízos  aos  alunos,  mormente  no  tocante  ao

cumprimento da carga horária assegurada pela Lei nº 9.394/96 - LDB”.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.470/2011.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Sebastião Costa,  Presidente e relator -  Dalmo Ribeiro Silva -  Duilio de Castro -

Gustavo Perrella - Glaycon Franco.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 33/2012*

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Sargento Rodrigues,  o projeto de lei  complementar  em

epígrafe “acrescenta artigo à Lei nº 5.301, de 16 de outubro de 1969”.

A proposição  foi  examinada  preliminarmente  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma
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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.

Em  atendimento  a  requerimento  aprovado  pelo  Plenário  em  3/4/2013,  foi  a

proposição distribuída também à Comissão de Segurança Pública.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em 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

definição da carga horária mínima e máxima.

Conforme justifica o autor da proposição, 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.

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional  que  impeçam  a  tramitação  do  projeto.  Considerou  que  "o  projeto

encontra  respaldo  nas  Constituições  da  República  e  do  Estado,  uma vez  que  o

legislador  estadual  detém ampla  margem  de  autonomia  para  disciplinar  o  regime

jurídico da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militares". Observou, 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 lei que resultar da proposição em

apreço". Por esse motivo, a Comissão apresentou o Substitutivo nº 1,  de modo a

tornar  a  proposição um projeto  de  lei  autônoma,  sem prejuízo  para  o  sentido  da

norma proposta.

Em sua análise, a Comissão de Administração Pública considerou ser necessário o
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estabelecimento de "uma disciplina pública e uniforme para a jornada de trabalho dos

militares  do  Estado,  com  a  devida  atenção  para  as  peculiaridades  de  suas

atividades". Portanto, opinou pela aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

A Comissão de Segurança Pública afirmou que “é de suma importância que as

instituições militares disciplinem a jornada mínima e máxima dos seus membros nas

condições  de  normalidade  de  trabalho  para  evitar  desvios  inconvenientes  ou  até

mesmo o  excesso  de  carga  de  trabalho  a  ponto  de  prejudicar  (…)  a  saúde  do

servidor.  Obviamente,  ressalvadas  as  necessidades  de  urgência  e  emergência

inerentes às atividades da segurança pública”, e opinou pela aprovação do projeto de

lei  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destacamos que a proposição não

implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,  pois  apenas  prevê  a

regulamentação  da  matéria.  Ressaltamos  que  a  norma  que  dispuser  sobre  a

regulamentação  da  jornada  deve  vir  acompanhada  do  impacto  financeiro  e

orçamentário, caso seja necessário ampliar o efetivo das instituições militares.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº

33/2012 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 11 de abril de 2013.

Jayro Lessa, Presidente - Lafayette de Andrada, relator -  Cabo Júlio -  Leonardo

Moreira - Rômulo Viegas.

* - Republicado em virtude de incorreção verificada na edição de 13/4/2013, a qual

foi objeto de errata publicada na edição de 17/4/2013.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.120/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em epígrafe proíbe o
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uso de caixas de papelão, no Estado,  para embalar compras em supermercados,

mercearias,  açougues,  bares,  restaurantes,  padarias  ou  quaisquer  outros

estabelecimentos comerciais.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  4/5/2012,  a  matéria  foi  distribuída  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Preliminarmente,  cabe  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  ora

apresentada 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 3.120/2012 objetiva proibir, no âmbito do Estado, a utilização de

caixas de papelão para embalar compras em supermercados, mercearias, açougues,

bares, restaurantes, padarias ou quaisquer outros estabelecimentos comerciais (art.

1º).

Dispõe o art. 2º da proposição que o estabelecimento que violar ou concorrer para a

violação do comando inserido no art. 1º sujeitar-se-á à penalidade de advertência e

multa  de  R$10.000,00,  na  primeira  infração,  a  qual  será  dobrada quando  houver

reincidência, bem como à suspensão das atividades por  cinco dias e à interdição

definitiva, nos termos de regulamento próprio.

O  art.  3º  ainda  estabelece  que  os  estabelecimentos  recebedores  de  caixas  de

papelão deverão destiná-las ao processo de reciclagem.

Por  fim,  o  art.  4º  determina que caberá aos órgãos municipais,  inclusive os  de

vigilância  sanitária,  fiscalizar  o  cumprimento  das  obrigações  e  a  aplicação  das

penalidades instituídas pela lei.

O Deputado argumenta, na justificação do projeto, que, além de ter se tornado uma

prática corrente, o fornecimento gratuito de caixas de papelão pelos estabelecimentos

comerciais  para  o  transporte  de  compras  realizadas  pelos  seus  clientes  é,  na

verdade, “mais uma estratégia dos estabelecimentos para se livrar do encargo e da

responsabilidade  de  dar  destinação  adequada  às  caixas”.  Além  disso,  justifica  o

Deputado que a utilização das caixas de papelão para o transporte de mercadorias

produz  elevado  risco  à  saúde  pública,  na  medida  em  que  estudos  científicos
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demonstram  que  a  possibilidade  de  proliferação  de  micróbios,  bactérias,  fungos,

bolores  e  leveduras  nas  caixas  é  muito  maior  quando  comparada  com  outros

recipientes de mercadorias, tais como as sacolas plásticas e as “ecobags”. Alia-se a

isto a consideração de que as contaminações se originam não apenas da matéria-

prima das caixas como também das condições de armazenamento.

Inicialmente, percebemos que as matérias inseridas no bojo da proposição não se

encontram no âmbito das hipóteses de iniciativa privativa a que se refere o art. 66 da

Constituição do Estado, razão pela qual a iniciativa legislativa é facultada a qualquer

parlamentar, na forma do art. 65 do referido diploma.

Outrossim, o conteúdo da proposição envolve tanto a saúde pública quanto o meio

ambiente, de tal modo que, “a priori”,  vislumbra-se a competência do Estado para

legislar concorrentemente com os demais entes federativos (incisos VI e XII do art. 24

da Constituição da República).  Contudo,  deve-se aplicar,  “in  casu”,  o princípio da

predominância do interesse que norteia  o sistema de  repartição de competências

entre  os  entes federativos,  “segundo o qual  à União caberão aquelas  matérias  e

questões  de  'predominante  interesse  geral,  nacional',  ao  passo  que  aos  Estados

tocarão  as  matérias  e  assuntos  de  'predominante  interesse  regional',  e  aos

Municípios concernem os 'assuntos de interesse local' (…).” (Silva, José Afonso da.

“Curso  de direito  constitucional  positivo”,  35ª  ed.  revista e atualizada,  São Paulo:

Malheiros, 2012. pág. 478.)

Nesse diapasão, apesar de o conteúdo da proposição relacionar-se, a princípio,

com o meio ambiente e com a saúde, o interesse local prevalece em relação aos

interesses nacional e regional.

Desse modo, em consonância com o disposto no inciso I do art. 30 da Constituição

da República, afere-se a competência do Município para legislar sobre assuntos de

interesse local, atribuída privativamente a este ente político.

Nesse contexto, deve-se registrar que, com base nesse critério de distribuição de

competências,  o  Município  de  Belo  Horizonte  aprovou  a  Lei  nº  9.529,  de  27  de

fevereiro de 2008, que “dispõe sobre a substituição do uso de saco plástico de lixo e

de  sacola  plástica  por  saco  de  lixo  ecológico  e  sacola  ecológica,  e  dá  outras

providências”.
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Sob  outra  ótica,  a  instituição  de  obrigação  dessa  natureza,  como  pretende  a

proposição,  interfere,  de  forma  desmensurada,  no  livre  exercício  de  atividades

privadas, na medida em que inexiste comprovação científica incontroversa sobre os

possíveis malefícios à saúde pública do acondicionamento de produtos em caixas de

papelão.

Além disso, ao instituir a obrigação de os estabelecimentos destinarem caixas de

papelão ao processo de reciclagem (art. 3º), a proposição acaba por tratar de assunto

que  se  encontra  regulado  em  legislação  própria,  especificamente  no  âmbito  do

Estado. Com efeito, disciplinam a matéria tanto a Lei nº 14.128, de 19 de dezembro

de 2001, que dispõe sobre a Política Estadual de Reciclagem de Materiais e sobre os

instrumentos  econômicos  e  financeiros  aplicáveis  à  Gestão de  Resíduos  Sólidos,

quanto  a  Lei  nº  18.031,  de  12  de  janeiro  de  2009,  que  dispõe  sobre  a  Política

Estadual de Resíduos Sólidos, de modo que as questões atinentes à reciclagem de

caixas de papelão bem como à destinação de resíduos sólidos deveriam se inserir no

âmbito das políticas estaduais pertinentes, reguladas por legislação específica.

Sob  a  perspectiva  da  saúde  pública  e  da  vigilância  sanitária,  demonstra-se

impertinente, sob o ponto de vista jurídico, a atribuição de competência aos órgãos

municipais, inclusive os de vigilância sanitária, no que diz respeito à fiscalização e

aplicação da lei, nos termos do art. 4º do projeto de lei. Com efeito, nesse ponto, a

proposição demonstra-se inconstitucional,  em virtude de o Estado estar  atribuindo

obrigação aos Municípios - entidade política autônoma -, em desrespeito ao pacto

federativo e ao sistema de repartição de competências entre os entes federativos,

consagrados na Constituição da República de 1988.

Nessa  seara,  deve-se  considerar,  ainda,  que  compete  à  Agência  Nacional  de

Vigilância  Sanitária  -  Anvisa,  autarquia  federal  vinculada  ao  Ministério  da  Saúde,

regulamentar,  controlar  e  fiscalizar  os  produtos  e  serviços  que  envolvam  risco  à

saúde  pública  (art.  8º  da  Lei  nº  9.782,  de  26  de janeiro  de  1999),  respeitada  a

legislação em vigor, de modo que os parâmetros que disciplinam a matéria, sob o

ponto de vista técnico, devem ser estabelecidos pela agência reguladora, cabendo a

cada  ente  federativo,  no  exercício  das  competências  concorrente  e  comum,  o

exercício das ações correspondentes em benefício da proteção da saúde pública e da
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promoção da vigilância sanitária no âmbito federativo pertinente.

Por fim, devemos destacar que, em resposta à diligência encaminhada à Secretaria

de  Estado  de  Saúde,  a  Superintendência  de  Vigilância  Sanitária,  órgão  dela

integrante, manifestou-se contrariamente ao prosseguimento da tramitação do projeto

de lei em causa, sob o fundamento de que os produtos que são comercializados nos

estabelecimentos  a  que  se  refere  a  proposição  já  se  encontram  embalados  nos

termos da Resolução nº 105, de 1999 da Agência Nacional de Vigilância, que aprova

os Regulamentos Técnicos: Disposições Gerais para Embalagens e Equipamentos

Plásticos em contato com Alimentos. Assim, segundo as informações prestadas, os

produtos  que  são  embalados  de  acordo  com  as  normas  constantes  na  referida

resolução, transportados em sacola plástica ou em caixa de papelão, não geram risco

aos alimentos e, por via de consequência, à saúde humana.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.120/2012.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Duilio de Castro - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.144/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, a proposição em epígrafe dispõe sobre

a  oferta  de  produtos  ou  serviços  e  de  informações  relativos  à  participação  em

promoções  e  sorteios,  por  meio  de  mensagens  não  solicitadas  no  serviço  móvel

pessoal.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/5/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Consumidor e do Contribuinte 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
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mencionado Regimento.

Com respaldo no § 2º do art. 173 do Regimento Interno, foi anexado à proposição

em tela o Projeto de Lei nº 3.350/2012, por tratar de matéria semelhante.

Fundamentação

A proposição sob comento dispõe sobre o envio de mensagens não solicitadas aos

usuários  de  serviço  móvel  pessoal,  as  quais  se  refiram  à  oferta  de  produtos  e

serviços e de informações relativos à participação em promoções e sorteios. Veda o

envio de mensagens não solicitadas nos casos de estação móvel habilitada em nome

de menores de idade; para a promoção de produtos derivados do tabaco, de bebidas

alcoólicas,  de agrotóxicos, de jogos de azar,  de medicamentos e terapias;  para a

promoção  de  serviços  que  importem  em  débito  ao  usuário;  a  usuários  que  não

constem em lista prevista na lei (lista que autoriza o envio das citadas mensagens). O

desrespeito a esse comando sujeita o infrator à multa de R$5.000,00 por mensagem

enviada em desacordo com a lei.

Ao  justificar  essa  iniciativa,  o  autor  do  projeto  alega  que  é  necessária  uma

regulação que impeça os abusos que estão sendo cometidos pelas operadoras de

telefonia celular.

Não  obstante  a  louvável  preocupação  do  autor,  em  especial  em  proteger  os

menores de idade, bem como em desestimular a promoção de produtos derivados do

tabaco  e  de  bebidas  alcoólicas,  o  projeto  contém  vício  insanável  de

inconstitucionalidade, conforme restará demonstrado a seguir.

Em uma análise prefacial, poder-se-ia invocar a competência concorrente da União,

Estados  e  Distrito  Federal  para  legislar  sobre  consumo,  a  teor  do  art.  24,  V,  da

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Dessa forma, vista a questão

exclusivamente sob o enfoque genérico de consumo ou de consumidor, ao Estado

caberia legislar sobre o tema objeto da proposição.

Todavia, também há que se destacar que compete privativamente à União legislar

sobre telecomunicações (art. 22, IV, da Constituição Federal). E a proposição versa

sobre oferta de produtos ou serviços e de informações relativos a à participação em

promoções  e  sorteios,  por  meio  de  mensagens  a  serem  veiculadas  por

concessionárias que prestam serviços de telecomunicações (serviço móvel pessoal).
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Além disso, conforme art. 21, XI, da Constituição, sendo a União responsável pela

prestação do serviço  de telecomunicações -  ainda que não o faça  diretamente -,

compete  a  ela  legislar  sobre  o  regime  das  empresas  concessionárias  e

permissionárias de serviço público, os direitos dos usuários, dentre outras questões, a

teor do art. 175 da Constituição de 1988.

A Constituição  de  1988,  como  já  destacado,  atribuiu  privativamente  à  União  a

competência  para  legislar  sobre  telecomunicações  e,  além  disso,  consoante  o

também já mencionado art. 21, XI, dispôs que compete à União explorar, diretamente

ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações,

nos termos da lei, que disporá sobre a organização dos serviços e sobre a criação de

um órgão regulador. Tal órgão já foi instituído sob a forma de autarquia especial, qual

seja, a Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel.

Assim, a proposição versa sobre serviço móvel pessoal, que é espécie do gênero

telecomunicações e, portanto, trata de matéria de competência legislativa privativa da

União, o que, por si só, já basta para inquiná-la de vício de inconstitucionalidade.

É  de  se  explicitar  que,  embora  a  União  possa  prestar  tal  serviço  diretamente

(telecomunicações),  ela  optou  por  transferi-lo  a  terceiros.  Entretanto,  não  há

transferência de titularidade do serviço, que continua nas mãos do poder público, que

é o último responsável por sua adequada prestação aos usuários. Se a titularidade

permanece  nas  mãos  da  União,  que  é  o  Poder  concedente,  cabe  apenas  a  ela

estabelecer as normas regulamentares sobre a execução da atividade, entre as quais

se encarta a exigência prevista no projeto sob comento.

É interessante destacar também que os serviços de telecomunicações têm âmbito

nacional  e  muito  comumente  as  empresas  de  telefonia  prestam  serviços  que

abrangem  todo  o  território  brasileiro,  e  não  somente  o  território  de  um  Estado

membro.  Isso justificaria  também, em termos práticos,  a competência privativa da

União sobre o tema.

O Supremo Tribunal Federal - STF -, em diversas ocasiões, manifestou-se sobre a

matéria e afastou a possibilidade de o Estado fazer as vezes da União para disciplinar

matérias desse teor.  Para exemplificar,  no julgamento da ADI 2.337-3/SC (medida

cautelar, relatada pelo Ministro Celso de Mello), o Pretório Excelso firmou o seguinte
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posicionamento:

“Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade - concessão de serviços públicos -

invasão, pelo Estado membro, da esfera de competência da União e dos Municípios -

impossibilidade de interferência do Estado membro nas relações jurídico-contratuais

entre  o  poder  concedente  federal  ou  municipal  e  as  empresas  concessionárias  -

inviabilidade da alteração,  por  lei  estadual,  das condições previstas  na licitação e

formalmente estipuladas em contrato de concessão de serviços públicos, sob regime

federal e municipal - medida cautelar deferida. (Publicado no “Diário da Justiça” de

21/6/2002).

Em  outra  oportunidade,  no  julgamento  da  ADI  3.729/SP,  relatada  pelo  Ministro

Gilmar Mendes, o STF assim se manifestou:

“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  o  poder  concedente  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.” (Publicado no “Diário da Justiça”

de 17/9/2007.)

Cite-se também a ADI nº 3.322, do Distrito Federal, julgada no STF em março de

2011 (relator Ministro Gilmar Mendes), cuja ementa está transcrita a seguir:

“Ementa:  Ação  Direta  de  Inconstitucionalidade.  2.  Lei  Distrital  n.  3.426/2004.  3.

Serviço público de Telecomunicações. 4. Telefonia fixa. 5. Obrigação de discriminar

informações na fatura. 6. Definição de ligação local. 7. Disposições sobre ônus da

prova, termo de adequação e multa. 8. Invasão da competência legislativa da União.

9. Violação dos arts. 22, incisos I, IV e 175, da CF. Precedentes. 10. Ação Direta de

Inconstitucionalidade julgada procedente”.

No  referido  julgamento,  o  Ministro  afirmou,  além  das  razões  já  expostas

anteriormente, que não há lei complementar que, nos termos do parágrafo único do
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art. 22 da Constituição, autorize os Estados a legislar sobre questão específica em

matéria de telecomunicações.

Além disso,  ainda que,  de  plano,  a proposição se refira à oferta de produtos e

serviços  de  telecomunicações,  há  também  referência  a  sorteios.  E  compete

privativamente à União legislar  sobre sorteios,  a teor do já citado art.  22,  XX,  da

Constituição de 1988. Há, inclusive, Enunciado de Súmula Vinculante do STF, nº 2,

com o seguinte teor: “É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que

disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias.”.

Ressalte-se, ainda, a tramitação, na Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei nº

3.654, de 2012, o qual versa sobre a mesma matéria e está em fase de apreciação

pelas Comissões.

No âmbito desta Casa Legislativa, já foram rejeitadas proposições que tratavam

sobre o tema consumo, mesclado com outros temas de competência da União. Cite-

se o Projeto de Lei nº 1.304/2011, sobre o serviço de bloqueio de identificação de

chamada  oferecido  pelas  empresas  de  telefonia  do  Estado,  o  qual  obteve,  em

primeiro turno,  perante esta Comissão de Constituição e Justiça, parecer  por sua

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade.

Destaque-se,  por  último,  a  Lei  Federal  nº  9.472,  de  1997,  que dispõe sobre  a

organização  dos  serviços  de  telecomunicações  e  a  criação  de  órgão  regulador

(Anatel), cujo art. 1º tem a seguinte redação:

“Art. 1º - Compete à União, por intermédio do órgão regulador e nos termos das

políticas estabelecidas pelos Poderes Executivo e Legislativo, organizar a exploração

dos serviços de telecomunicações.

Parágrafo único. A organização inclui, entre outros aspectos, o disciplinamento e a

fiscalização da execução, comercialização e uso dos serviços e da implantação e

funcionamento de redes de telecomunicações, bem como da utilização dos recursos

de órbita e espectro de radiofrequências”.

E já existe regulamentação do tema pela Anatel, por meio da Resolução nº 477, de

2007, cujo Anexo contém o art. 6º, XXIV, que dispõe, no tocante ao usuário, sobre o

"não recebimento de mensagem de cunho publicitário da prestadora em sua Estação

Móvel, salvo na hipótese de consentimento prévio".
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Finalmente,  a  proposição  prevê a  imposição de penalidade,  qual  seja  multa de

R$5.000,00  por  mensagem  enviada  em  desacordo  com  a  lei.  Todavia,  faz-se

necessário delimitar, para a aplicação da penalidade almejada, o objeto fiscalizado, o

órgão fiscalizador, bem como a destinação do numerário arrecadado, sob pena de se

criar uma norma inócua, sob o ponto de vista da arrecadação.

Feitas tais observações e considerando a anexação ao projeto de lei em estudo de

outra  proposição  (Projeto  de  Lei  nº  3.350/2012),  cumpre-nos  tecer  alguns

comentários sobre ela.

A proposição objetiva vedar a divulgação de produtos e marcas de cunho comercial,

sem prévia autorização dos clientes, por qualquer prestadora de serviços e por meio

de SMS,  e-mail,  bem como ligações  telefônicas.  Sujeita  o  infrator  a  multa,  a  ser

estipulada pelo órgão competente, vinculado ao Poder Executivo.

Trata-se  de  proposição  semelhante  à  acima  analisada  e,  consequentemente,

incorre nos mesmos vícios,  pois  busca regular  matéria  de competência legislativa

privativa da União no que se refere aos serviços de telecomunicações, cabendo a ela

legislar sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviço

público,  os  direitos  dos  usuários,  dentre  outras  questões.  Além  disso,  já  existe

regulamentação do tema pela Anatel, por meio da Resolução nº 477, de 2007. Mais

ainda, a previsão de imposição de penalidade não delimitou o objeto fiscalizado, o

órgão fiscalizador,  bem como a destinação do numerário arrecadado, tornando-se,

dessa forma, inócua, sob o ponto de vista da arrecadação.

Finalmente,  de  maneira  mais  ampla  que  o  Projeto  de  Lei  nº  3.144/2012,  essa

proposição anexada dispõe sobre “qualquer prestadora de serviços”, bem como veda

não somente mensagens por meio de SMS, MMS ou qualquer outra tecnologia de

transmissão de mensagens (como consta no Projeto  de  Lei  nº  3.144/2012 e que

abrangeria  SMS  e  "e-mail"),  mas  também  através  de  “ligações  telefônicas”.  As

expressões  “qualquer  prestadora  de  serviços”  e  “ligações  telefônicas”  são

demasiadamente amplas e, consequentemente, de difícil implementação.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.144/2012.
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Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Gustavo Perrella, relator - Duilio de Castro - Dalmo

Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.876/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

Por intermédio da Mensagem nº 389/2013, 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 Três Corações o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/3/2013 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  3.876/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Três Corações o imóvel constituído pela área de 1.750m², registrado sob

o nº R-1-8.029, à fl. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de

Três Corações.

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 comprovado. Com esse

propósito, o parágrafo único do art. 1º da proposição destina o bem ao funcionamento

da Escola Municipal Maria José Coelho Neto.

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
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a  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  na

autorização.

Diante  de  tais  considerações,  não  há  óbice  à  tramitação  do  projeto  de  lei  em

análise. Contudo, com o objetivo de retificar o número de matrícula do imóvel, de

acordo  com  sua  certidão  de  registro,  bem  como  de  adequar  o  texto  à  técnica

legislativa,  apresentamos,  ao  final  deste  parecer,  a  Emenda  nº  1,  que  dá  nova

redação ao “caput” do art. 1º da proposição.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.876/2013 com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1

Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Três Corações

imóvel com área de 1.750m2 (mil setecentos e cinquenta metros quadrados), situado

nesse Município, registrado sob o nº 8.029, à fl. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro

de Imóveis da Comarca de Três Corações.”.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Gustavo Perrella  -

Duilio de Castro.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.691/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o Projeto de Lei nº 1.691/2011 visa autorizar

o Poder Executivo a doar ao Município de Brasília de Minas o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a proposição retorna agora a

este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art.

189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos, no final deste parecer, a
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redação do vencido, que o integra.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  1.691/2011,  na  forma  aprovada  em  1º  turno,  tem  como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Brasília de Minas o

imóvel  com  área  de  4.997,80m²,  a  ser  desmembrado  de  imóvel  com  área  de

8.193,60m2, situado na Avenida Rui Barbosa, s/nº, Centro, nesse Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o bem será destinado ao

funcionamento  de  escola  municipal;  e  o  art.  2º  prevê  a  reversão  do  imóvel  ao

patrimônio  do  doador  se,  findo  o  prazo  de  cinco  anos  contados  da  lavratura  da

escritura pública de doação, tiver sido desvirtuada a destinação prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário nem acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.691/2011, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa - Romel Anízio.

PROJETO DE LEI Nº 1.691/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Brasília de Minas o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Brasília de Minas
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o terreno com área de 4.997,80m² (quatro mil novecentos e noventa e sete vírgula

oitenta  metros  quadrados),  conforme  descrição  no  anexo  desta  lei,  a  ser

desmembrado de imóvel com área de 8.193,60m² (oito mil  cento e noventa e três

vírgula sessenta metros quadrados), situado na Av. Rui Barbosa, s/nº, Centro, nesse

Município, e registrado sob nº 14.589, a fls. 123 do Livro 3-N, no Cartório de Registros

de Imóveis da Comarca de Brasília de Minas.

Parágrafo  único  -  O  imóvel  descrito  no  “caput”  deste  artigo  será  destinado  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, tiver sido

desvirtuada a destinação prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

ANEXO

(De que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2013.)

A área a ser doada tem a seguinte descrição: pela frente, 55,00m (cinquenta e cinco

metros), confrontando com a Avenida Rui Barbosa; pelo lado direito, 73,42m (setenta

e três vírgula quarenta e dois metros), confrontando com terreno do Estado de Minas

Gerais;  pelo  lado  esquerdo,  72,50m  (setenta  e  dois  vírgula  cinquenta  metros),

confrontando  com  a  Rua  Juca  Simões;  e,  pelos  fundos,  82,00m  (oitenta  e  dois

metros),  confrontando  com  a  Rua  Zezé  Medeiros,  perfazendo  a  área  total  de

4.997,80m²  (quatro  mil  novecentos  e  noventa  e  sete  vírgula  oitenta  metros

quadrados).

PARECER PARA O 2º 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  nº  2.402/2011  visa

autorizar o Estado de Minas Gerais a doar ao Município de São João del-Rei o imóvel

que especifica.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.
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Em obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos, no final deste parecer, a

redação do vencido, que o integra.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.402/2011,  na  forma  aprovada  em  1º  turno,  tem  como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São João del-Rei o

imóvel com área de 839,60m², situado nesse Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o bem será destinado ao

funcionamento da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - de

São João del-Rei; e o art. 2º prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do doador se,

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

lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que

para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na lei orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.402/2011, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.

Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Lafayette de Andrada - Romel Anízio.

PROJETO DE LEI Nº 2.402/2011

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São João del-Rei o imóvel que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de São João del-Rei

imóvel com área de 839,60m2 (oitocentos e trinta e nove vírgula sessenta metros

quadrados), situado nesse Município, e registrado sob o nº 12.209, a fls. 138 do Livro

3-K, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São João del-Rei.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - de São João del-

Rei.

Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei 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 finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.862/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o Projeto de Lei nº 2.862/2012 visa autorizar

o Estado a doar ao Município de Estrela do Indaiá o imóvel que especifica.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, a proposição retorna agora a este órgão

colegiado  a fim  de  receber  parecer  para  o  2º  turno,  conforme dispõe o  art.  189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Em obediência ao § 1º do referido art. 189, transcrevemos, no final deste parecer, a

redação do vencido, que o integra.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  2.862/2012,  na  forma  aprovada  em  1º  turno,  tem  como

finalidade autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Estrela do Indaiá o

imóvel  com  área  de  1.103,62m²,  situado  na  Avenida  Francisco  Campos,  nesse

Município.

O parágrafo único do art. 1º da proposição determina que o bem será destinado ao

funcionamento do Conselho Tutelar  do Município; e o art.  2º  prevê a reversão do

imóvel ao patrimônio do doador se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura

da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Cabe ressaltar que a transferência de domínio de bem público estadual, ainda que
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para outro ente da Federação, somente pode ser realizada com a autorização desta

Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do Estado; do art. 17

da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitações e contratos da

administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que

estatui  normas  gerais  de  direito  financeiro  para  a  elaboração  e  o  controle  dos

orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.862/2012, no

2º turno, na forma do vencido em 1º turno.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa.

PROJETO DE LEI Nº 2.862/2012

(Redação do Vencido)

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Estrela do Indaiá 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 Estrela do Indaiá

o imóvel com área de 1.103,62m² (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.

Parágrafo único -  O imóvel a que se refere o “caput”  deste artigo destina-se ao

funcionamento do Conselho Tutelar do Município.

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

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

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PARECER PARA O 2º 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 nº 3.084/2012 visa autorizar o

Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Bom  Jardim  de  Minas  o  imóvel  que

especifica.

Aprovada no 1º  turno na forma apresentada, a proposição retorna agora a este

órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o art. 189,

combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.084/2012 visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município

de Bom Jardim de Minas o imóvel com área de 10.000m², situado na localidade de

Rio Peixe, Distrito  de Taboão,  nesse Município, para, de acordo com o parágrafo

único do art. 1º, ser destinado à construção de um centro comunitário.

Em seu art. 2º, a proposição prevê, ainda, a reversão do imóvel ao patrimônio do

doador se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de

doação, não lhe tiver sido dada a destinação prevista.

Para  a  transferência  de  domínio  de  bem  público  estadual,  é  necessária  a

autorização desta Assembleia Legislativa, por exigência do art. 18 da Constituição do

Estado;  do  art.  17  da  Lei  Federal  nº  8.666,  de  1993,  que  institui  normas  para

licitações e contratos da administração pública; e do § 2º do art. 105 da Lei Federal nº

4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o

controle dos orçamentos e balanços da União,  dos Estados,  dos Municípios e do

Distrito Federal.

Ratifica-se o entendimento desta Comissão de que o projeto de lei em análise se

encontra  de  acordo  com  os  preceitos  legais  que  versam  sobre  a  matéria,  não

representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.084/2012, no

2º turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.
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Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Lafayette de Andrada - Romel Anízio.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.525/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.525/2011, de autoria do Deputado Marques Abreu, que dispõe

sobre o funcionamento das instituições asilares privadas, foi aprovado no 2° turno, na

forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.525/2011

Acrescenta o art.  6°-A à Lei  n° 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe

sobre a política estadual de amparo ao idoso e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica acrescentado à Lei n° 12.666, de 4 de novembro de 1997, o seguinte

art. 6°-A:

“Art. 6°- A - As instituições de longa permanência para idosos adotarão os seguintes

princípios:

I - preservação dos vínculos familiares;

II - atendimento personalizado e em pequenos grupos;

III - manutenção do idoso na mesma instituição, salvo em caso de força maior;

IV - participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo;

V - observância dos direitos e garantias do idoso;

VI - preservação da identidade do idoso e oferecimento de ambiente de respeito e

dignidade.

Parágrafo único - O dirigente da instituição responderá civil e criminalmente pelos

atos que praticar em detrimento do idoso, sem prejuízo das sanções administrativas.”.

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

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gilberto Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.733/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 2.733/2011, de autoria do Deputado  Zé Maia, que declara de

utilidade  pública  o  Espaço  Alternativo  Cultural  contra  as  Drogas,  com  sede  no

Município de Ituiutaba, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 2.733/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Espaço  Alternativo  Cultural  contra  as

Drogas, com sede no Município de Ituiutaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Espaço Alternativo Cultural

contra as Drogas, com sede no Município de Ituiutaba.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.502/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.502/2012, de autoria do Deputado Duarte Bechir, que declara

de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Plenitude, com sede no Município de

Cataguases, 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 § 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.
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PROJETO DE LEI Nº 3.502/2012

Declara de utilidade pública a entidade Comunidade Terapêutica Plenitude,  com

sede no Município de Cataguases.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Comunidade Terapêutica

Plenitude, com sede no Município de Cataguases.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.589/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  3.589/2012,  de  autoria  do  Deputado  Rogério  Correia,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  Yochanan,  com  sede  no

Município de São João del-Rei, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 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 3.589/2012

Declara  de  utilidade pública  a  Associação Comunitária  Yochanan,  com sede no

Município de São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Yochanan,

com sede no Município de São João del-Rei.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gilberto

Abramo.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 19 DE ABRIL DE 2013

ATAS

ATA DA 23ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 17/4/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Correspondência: Mensagens nºs 404, 405 e 406/2013 (encaminhando emendas ao

Projeto de Lei nº 3.843/2013 e o Projeto de Lei nº 3.968/2013), do Governador do

Estado  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:

Projetos de Lei nºs 3.969 a 3.973/2013 - Requerimentos nºs 4.582 a 4.594/2013 -

Requerimentos  da  Comissão  Especial  para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de

Emenda à Constituição nº 46/2013 (3), das Comissões da Pessoa com Deficiência,

de Direitos Humanos (2) e de Segurança Pública, da Deputada Liza Prado e dos

Deputados Duarte Bechir e Zé Maia - Comunicações: Comunicações das Comissões

de Segurança Pública, de Transporte e de Saúde - Oradores Inscritos: Discursos dos

Deputados Fábio Cherem, Glaycon Franco, Tadeu Martins Leite, Rogério Correia e

Sargento Rodrigues -  2ª Parte (Ordem do Dia):  1ª  Fase: Abertura de Inscrições -

Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Discussão e Votação de

Pareceres: Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.525/2011; aprovação -

Votação  de  Requerimentos:  Requerimentos  da  Comissão  Especial  para  Emitir

Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 46/2013 (3), das Comissões

da Pessoa com Deficiência, de Direitos Humanos (2) e de Segurança Pública, da

Deputada Liza Prado e dos Deputados Duarte Bechir e Zé Maia; aprovação - 2ª Fase:

Discussão  e  Votação  de  Proposições:  Requerimento  do  Deputado  Gustavo

Valadares; discursos dos Deputados Gilberto Abramo, João Leite e André Quintão e

da Deputada Maria Tereza Lara; votação do requerimento; aprovação - Questão de

ordem - Requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; aprovação - Votação, em 1º

turno, do Projeto de Lei nº 3.826/2013; requerimento do Deputado Gilberto Abramo;

discurso  do  Deputado  Gilberto  Abramo;  votação  do  requerimento;  aprovação  -

Prosseguimento  da  discussão,  em  1º  turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.843/2013;



1100
____________________________________________________________________________

discursos dos Deputados Paulo Guedes e Duarte Bechir;  prorrogação da reunião;

discurso do Deputado Rogério Correia; apresentação das Emendas nºs 9 a 19; não-

recebimento  de  emenda  do  Deputado  Pompílio  Canavez;  encerramento  da

discussão; encaminhamento das emendas com o projeto à Comissão de Fiscalização

Financeira - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Adalclever

Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -

Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Braulio  Braz - Cabo Júlio -

Carlos Henrique - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio

de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Inácio Franco -

Jayro Lessa - João Leite - João Vítor Xavier - Juarez Távora - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pompílio Canavez -

Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião

Costa - Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  14h12min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

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 João Leite, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:
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“MENSAGEM Nº 404/2013*

Belo Horizonte, 15 de abril de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a  honra  de  encaminhar  a  Vossa Excelência,  para  exame dessa  Egrégia

Assembleia Legislativa, emendas ao Projeto de Lei nº 3.843, de 2013, em tramitação

nessa Casa.

Tal medida justifica-se para a implementação das ações da Secretaria de Estado de

Educação voltadas à garantia de monitoramento e acompanhamento permanentes

das  metas  propostas  às  Superintendências  Regionais  de  Ensino,  objetivando  o

sucesso na aprendizagem dos alunos.

A presente proposta permitirá o suporte da equipe técnica aos principais programas

pedagógicos instituídos no âmbito da Secretaria de Estado de Educação, tais como:

Programa de  Intervenção  Pedagógica,  Projeto  Escola  de  Tempo  Integral,  Projeto

Acelerar  para  Vencer,  Programa  de  Avaliação  da  Aprendizagem  Escolar,  dentre

outros. Tais programas norteiam a Educação em Minas,  buscam as necessidades

educativas  dos  alunos  das  escolas  estaduais,  visando  à  melhoria  do  seu

desempenho escolar, e, ainda, auxiliam na aquisição de experiências profissionais,

artísticas e culturais.

Diante deste cenário,  reconhece-se a necessidade de investir  com qualidade na

educação pública, para que seus entraves sejam gradativamente superados e seus

resultados  sejam  revertidos,  transformando  a  vida  das  crianças  e  dos  jovens  de

Minas Gerais.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor as emendas ao

Projeto de Lei nº 3.843, de 2013.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.843/2013

Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos ao Projeto de Lei nº 3.843, de

2013:

Art. ... - Ficam criados, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão de

que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, os seguintes
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cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder

Executivo - DAD -, destinados à Secretaria de Estado de Educação - SEE:

I - dez DAD-3;

II - onze DAD-4;

III - dois DAD-6; e

IV - dois DAD-7.

Art. ... - Ficam criadas as seguintes funções gratificadas - FGDs -, de que trata o art.

8º da Lei Delegada nº 174, de 2007, destinadas à SEE:

I - duzentas e setenta e duas FGD-4;

II - mil cento e noventa e uma FGD-5; e

III - doze FGD-8.

Art. ... - Ficam extintas, no âmbito da SEE, seiscentas funções gratificadas FGD-2,

de que trata o art. 8º da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Art. ... - O item IV.2.8 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar

na forma do Anexo XIII desta lei, incluídas as alterações introduzidas pelos arts. ...

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. 16 da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Parágrafo único -  Os cargos de provimento em comissão e funções gratificadas

criados e extintos pelos arts. ... desta lei serão identificados em decreto.

Art. ... - O item II.2 do Anexo II da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar na

forma do Anexo XIV desta lei.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.843/2013

Acrescentem-se os seguintes  Anexos XIII  e  XIV ao Projeto de Lei  nº  3.843,  de

2013:

“ANEXO XIII

(a que se refere o art. ... da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO IV

QUANTITATIVOS DE VALORES UNITÁRIOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EM

COMISSÃO
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IV.2  -  QUANTITATIVOS  DE  CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO,

FUNÇÕES GRATIFICADAS E GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

ATRIBUÍDAS AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

(a que se refere o § 3º do art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

IV.2.8 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quadro contendo a espécie, o nível e o quantitativo dos Cargos de Provimento

em Comissão foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quadro contendo a espécie, o nível e o quantitativo das Funções Gratificadas

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

*  -  O  quadro  contendo  a  espécie,  o  nível  e  o  quantitativo  das  Gratificações

Temporárias Estratégicas foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quadro contendo a espécie, o nível e o quantitativo dos Cargos de Provimento

em Comissão foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quadro contendo a espécie, o nível e o quantitativo das Funções Gratificadas

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

“ANEXO XIV

(a que se refere o art. ... da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO II

(a que se refere o inciso III do § 1º do art. 16 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro

de 2007)

II.2.TABELA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA

(a que se refere o art. 10 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

*  -  A Tabela de Funções Gratificadas de Destinação Específica foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”
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* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 405/2013*

Belo Horizonte, 17 de abril de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho  a  honra  de  encaminhar,  por  intermédio  de  Vossa  Excelência,  à  elevada

deliberação dessa egrégia Assembleia, alteração, por acréscimo, ao Projeto de Lei nº

3.843/2013, 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.

Propõe-se a incorporação de dois artigos que tratam da republicação das tabelas

de  vencimento  básico  das  carreiras  de  nível  fundamental  do  Poder  Executivo,

elencadas no texto de emenda.

Tal medida tem como finalidade dar cumprimento ao disposto no art. 17 da Lei nº

19.973, de 27 de dezembro de 2011, assegurando-se vencimento básico não inferior

ao  salário  mínimo,  fixado em lei  ao servidor  público civil  da  administração direta,

autárquica  e  fundacional  do  Poder  Executivo  que cumpra  jornada de trabalho  de

quarenta  horas  semanais  e  ao  militar,  garantida  a  proporcionalidade em caso de

jornada inferior, bem como assegurar o desenvolvimento na carreira desse grupo de

servidores.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor a emenda ao

Projeto de Lei nº 3.843, de 2013.

Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Exposição de Motivos

Senhor Governador,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência proposta de emenda ao Projeto

de Lei nº 3.843/2013, 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.
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Propõe-se a modificação da redação do art. 5° do Projeto de Lei nº 3.843/2013 a

fim de republicar as tabelas de vencimento básico das carreiras de nível fundamental

do  Poder  Executivo,  elencadas  no  texto  de  emenda.  Salienta-se  que  a  redação

proposta assegura o reajuste de 5% (cinco por cento) disposto no “caput” do referido

artigo.

Tal medida tem como finalidade dar cumprimento ao disposto no art. 17 da Lei nº

19.973, de 2011, assegurando-se vencimento básico não inferior ao salário mínimo,

fixado  em  lei  ao  servidor  público  civil  da  administração  direta,  autárquica  e

fundacional do Poder Executivo que cumpra jornada de trabalho de quarenta horas

semanais e ao militar, garantida a proporcionalidade em caso de jornada inferior.

O impacto financeiro será de R$6.415.383,53 (seis milhões quatrocentos e quinze

mil trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e três centavos) ano.

Destaco  que  a  repercussão  financeira  das  propostas  contidas  nas  referidas

emendas têm adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e

compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.

Informo, ainda, que o aumento de despesas a ser gerado pelas emendas ao projeto

supracitado  não  afetará  as  metas  de  resultados  fiscais.  Além  disso,  verifica-se  a

compatibilidade da proposta com os dois  requisitos  previstos no art.  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).

São  essas,  Senhor  Governador,  as  razões  fundamentais  para  a  proposição  de

emendas ao Projeto de Lei nº 3.843/2013, que ora submeto à consideração de Vossa

Excelência.

Paulo  Sérgio  Martins  Alves,  Secretário  Adjunto  de  Estado  de  Planejamento  e

Gestão.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.843/2013

Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos ao Projeto de Lei nº 3.843, de

2013:

“Art. - Em função do disposto no art. 17 da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de

2011,  as  tabelas das carreiras abaixo nominadas passam a ser as  constantes no
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Anexo desta lei as quais contemplam o percentual de reajuste previsto no “caput” do

art. 5º:

I - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde

e Auxiliar de Apoio da Saúde, constantes nos itens I.1.1 e I.2.1 do Anexo I da Lei n°

15.786, de 2005;

II - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar Executivo da Defesa Social e Auxiliar

Administrativo da Defensoria Pública, constantes, respectivamente, nos itens I.1.1 e

I.2.1 do Anexo I da Lei n° 15.961, de 2005;

III - tabelas referentes à carreira de Auxiliar de Desenvolvimento Rural, constante no

item II.2.1 do Anexo II da Lei n° 15.961, de 2005;

IV - tabelas referentes à carreira de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia

constante, respectivamente, no item VI.1.1 do Anexo VI da Lei n° 15.961, de 2005;

V  -  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Auxiliar  de  Cultura,  Auxiliar  de  Gestão

Artística, Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro constantes, respectivamente, nos

itens VII.1.1, VII.2.1 e VII.3.1, do Anexo VII da Lei n° 15.961, de 2005;

VI - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, de Auxiliar

de Gestão Lotérica, de Auxiliar  Administrativo de Telecomunicações, de Auxiliar de

Desenvolvimento  Econômico  e  Social,  Auxiliar  de  Administração  de  Estádios,

constantes, respectivamente, nos itens VIII.1.1, VIII.5.1, VIII.6.1, VIII.7.1, VIII.8.1, do

Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 2005;

VII  -  tabela  referente  à  carreira  de  Auxiliar  de  Transportes  e  Obras  Públicas,

constante, no item IX.1.1 do Anexo IX da Lei n° 15.961, de 2005;

VIII - tabelas referentes às carreiras de Oficial de Serviços Operacionais, Auxiliar de

Serviços  Governamentais,  Auxiliar  da  Indústria  Gráfica,  Auxiliar  de  Administração

Geral, constantes, respectivamente, nos itens X.1.1, X.1.2, X.3.1 e X.3.2 do Anexo X

da Lei n° 15.961, de 2005;

IX - tabela referente à carreira de Auxiliar Administrativo Universitário, constante no

item I.5 do Anexo I da Lei n° 15.785, de 2005.

Art. - Em função do disposto no art. 17 da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de

2011,  as  tabelas das carreiras abaixo nominadas passam a ser as  constantes no

Anexo desta lei:
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I - tabela referente à carreira de Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia, constante

no item I.3.1 do Anexo I da Lei nº 15.786, de 2005;

II - tabela referente à carreira de Auxiliar da Polícia Civil, constante no item I.3.1 do

Anexo I da Lei nº 15.961, de 2005;

III - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar Operacional e à carga horária de 30

horas semanais da carreira de Auxiliar Ambiental, constantes, respectivamente, nos

itens II.1.1 e IV.1.1 dos Anexos II e IV da Lei nº 15.961, de 2005;

IV - tabela referente à carreira de Auxiliar de Saúde e Tecnologia, constante no item

I.4.1do Anexo I da Lei nº 15.786, 2005;

V - tabela referente à carreira de Auxiliar de Atividades Operacionais, constante no

item VIII.3.1 do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 2005.”.

ANEXO

(a que se refere ao art. da Lei nº , de 2013)

(A QUE SE REFERE O ART. 1º DA LEI Nº 15.786, DE 27 DE OUTUBRO DE 2005)

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.1.1. Carreira de Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Apoio à

Gestão e Atenção à Saúde foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

I.2. Tabelas de Vencimento das Carreiras da Fhemig

I.2.1. Carreiras de Auxiliar de Apoio da Saúde

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Apoio

da Saúde foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

I.3. Tabelas de Vencimento das Carreiras da Hemominas

I.3.1 - Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 30 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no
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“Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no

“Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

I.4. Tabelas de Vencimento das Carreiras da Funed

I.4.1. Auxiliar de Saúde e Tecnologia

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Saúde

e  Tecnologia,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 19.4.2013.

(A QUE SE REFERE O ART. 1º DA LEI Nº 15.786, DE 27 DE OUTUBRO 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

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.1.1. CARREIRA DE AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Transportes e Obras Públicas,  carga horária  30  horas semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Transportes e Obras Públicas,  carga horária  40  horas semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

(A QUE SE REFERE O INCISO X DO ART. 1º DA LEI Nº 15.961, DE 30 DE

DEZEMBRO DE 2005)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO
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GRUPO DE ATIVIDADES DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, TESOURARIA,

AUDITORIA E POLÍTICO-INSTITUCIONAIS

(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.  Tabelas  de  Vencimento  Básico  das  Carreiras  da  Secretaria  de  Estado  de

Ciência e Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -, da Fundação Centro Tecnológico

de Minas Gerais - Cetec -, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas

Gerais - Fapemig -, da Fundação João Pinheiro - FJP -, do Instituto de Geociências

Aplicadas - IGA - e da Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e

Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex”.

(Título com redação dada pelo art. 28 da Lei nº 19.553, de 9/8/2011.)

VI.1.1. CARREIRA DE AUXILIAR EM ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  em

Atividades de Ciência e Tecnologia, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  em

Atividades de Ciência e Tecnologia, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

(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 - E FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA TV MINAS

VII.1.1. CARREIRA DE AUXILIAR DE CULTURA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS
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*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Cultura, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

19.4.2013.

VII.2.  TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA FUNDAÇÃO

CLÓVIS SALGADO - FCS

VII.2.1. CARREIRA DE AUXILIAR DE GESTÃO ARTÍSTICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Gestão

Artística, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

19.4.2013.

VII.3 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO INSTITUTO

ESTADUAL DO  PATRIMÔNIO  HISTÓRICO  E  ARTÍSTICO  DE  MINAS  GERAIS  -

IEPHA-MG

VII.3.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE GESTÃO, PROTEÇÃO E RESTAURO

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Gestão,  Proteção e  Restauro,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

(A QUE SE REFERE O INCISO VIII 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 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
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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.1.1. CARREIRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Serviços Operacionais, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 19.4.2013.

VIII.8. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DA ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS

DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

VIII.8.1. CARREIRA DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Administração de Estádios, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 19.4.2013.

X.1  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.1.1. OFICIAL DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Oficial de Serviços

Operacionais,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 19.4.2013.

X.1.2. AUXILIAR DE SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Serviços Governamentais, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 19.4.2013.

X.3.  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DA IMPRENSA
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OFICIAL - MG

X.3.1. CARREIRA DE AUXILIAR DA INDÚSTRIA GRÁFICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  da

Indústria  Gráfica,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 19.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  da

Indústria  Gráfica,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 19.4.2013.

X.3.2. CARREIRA DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Administração Geral,  carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 19.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Administração Geral,  carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 19.4.2013.

(A QUE SE REFERE O INCISO I DO ART. 1º DA LEI Nº 15.961, DE 30 DE

DEZEMBRO DE 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

I.1. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA DE

ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS - E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

I.1.1. CARREIRA DE AUXILIAR EXECUTIVO DA DEFESA SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar Executivo

da  Defesa  Social,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 19.4.2013.
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I.2.  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DO  QUADRO

ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA

I.2.1. CARREIRA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Administrativo da Defensoria Pública, carga horária 30 horas semanais, foi publicada

no “Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

I.3.  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DO  QUADRO

ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA CIVIL

I.3.1. CARREIRA DE AUXILIAR DA POLÍCIA CIVIL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar da Polícia

Civil,  carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

19.4.2013.

(A QUE SE REFERE O INCISO I DO ART. 1º DA LEI Nº 15.961, DE 30 DE

DEZEMBRO DE 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

II.1.  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DO  INSTITUTO

MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

II.1.1. CARREIRA DE AUXILIAR OPERACIONAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Operacional,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 19.4.2013.

II.2.  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DA FUNDAÇÃO

RURAL MINEIRA E DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

II.2.1. CARREIRA DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Desenvolvimento Rural, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do
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Legislativo”, de 19.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Desenvolvimento Rural, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 19.4.2013.

(A QUE SE REFERE O INCISO IV DO ART. 1º DA LEI Nº 15.961, DE 30 DE

DEZEMBRO DE 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

IV.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE  ESTADO  DE  MEIO  AMBIENTE  E  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  -

SEMAD -,  DO INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS -  IEF  -,  DO INSTITUTO

MINEIRO DE GESTÃO DE ÁGUAS -IGAM - E DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO

AMBIENTE - FEAM

IV.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR AMBIENTAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar Ambiental,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

19.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar Ambiental,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

19.4.2013.

(A QUE SE REFERE O INCISO VIII DO ART. 1° DA LEI Nº 15.961, DE 30 DE

DEZEMBRO DE 2005)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

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
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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.3. TABELAS DE VENCIMENTOS BÁSICOS DAS CARREIRAS DO IPEM

VIII.3.1. CARREIRA DE AUXILIAR DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Atividades Operacionais, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 19.4.2013.

VIII.5. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DA LOTERIA DO ESTADO DE MINAS

GERAIS - LEMG

VIII.5.1. CARREIRA DE AUXILIAR DE GESTÃO LOTÉRICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Gestão

Lotérica, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

19.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Gestão

Lotérica, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

19.4.2013.

VIII.6. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE

TELECOMUNICAÇÕES - DETEL/MG

VIII.6.1. CARREIRA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TELECOMUNICAÇÕES



1116
____________________________________________________________________________

Carga horária: 30 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Administrativo de Telecomunicações, carga horária 30 horas semanais, foi publicada

no “Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

VIII.7.  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DO  INSTITUTO  DE

DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

VIII.7.1  CARREIRA  DE  AUXILIAR  DE  DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO  E

SOCIAL

Carga horária: 40 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Desenvolvimento  Econômico  e  Social  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

19.4.2013.

(A QUE SE REFERE O ART. 1° DA LEI N° 15.785, DE 27 DE OUTUBRO DE 2005)

I.5  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DA  CARREIRA  DE  AUXILIAR

ADMINISTRATIVO UNIVERSITÁRIO

I.5.1 - Carga horária: 30 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Administrativo Universitário, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 19.4.2013.

I.5.2 - Carga horária: 40 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Administrativo Universitário, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 19.4.2013.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 406/2013*

Belo Horizonte, 17 de abril 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 6.763, de 26 de dezembro de

1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras
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providências.

A  alteração  que  ora  proponho  tem  por  objeto  suprimir  a  taxa  referente  ao

fornecimento,  pelo Departamento de  Trânsito  de Minas Gerais  -  DETRAN-MG, às

sociedades seguradoras, de dados de veículos para fins de cobrança do Seguro de

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT, visto

que esses mesmos dados são disponibilizados às seguradoras por meio de convênio

com  o  Departamento  Nacional  de  Trânsito  -  DENATRAN  -,  o  que  inviabiliza  a

cobrança da exação.

Em  relação  ao  Imposto  sobre  a  Transmissão  “Causa  Mortis”  e  Doação  de

Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD, as mudanças pretendem estabelecer hipóteses

de isenção na doação de imóveis pela Companhia de Habitação do Estado de Minas

Gerais - COHAB-MG - no âmbito de programa habitacional destinado à pessoas de

baixa renda.

O projeto de lei  estabelece, ainda, isenção do ITCD na hipótese de doação, por

parente de primeiro grau e outros, de recursos necessários à aquisição de veículo por

pessoa  portadora  de  deficiência,  semelhante  ao  que  já  é  concedido  no  regime

tributário do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre

Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação - ICMS.

Destaco que as mudanças pertinentes ao ICMS atendem à finalidade de incentivo

aos setores produtivos descritos no projeto de lei, além de atender ao disposto em

normas de Convênio Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ.

Ressalto, por fim, que a revogação do § 1º do art. 15 da Lei nº 15.424, de 30 de

novembro de 2004, visa à adequação da legislação no que diz respeito à Taxa de

Fiscalização Judiciária nos atos concernentes ao Sistema Financeiro de Habitação,

de  modo  a  uniformizar  a  sua  cobrança  independentemente  da  modalidade  do

financiamento utilizado.

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.
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PROJETO DE LEI Nº 3.968/2013

Altera a Lei  nº  6.763,  de 26 de dezembro de 1975,  que consolida a legislação

tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

Art.  1º  -  A Lei  nº  6.763,  de 26  de dezembro de 1975,  passa a vigorar  com as

seguintes alterações:

“Art. 94 - (...)

Parágrafo único - Contribuintes da Taxa de Expediente prevista nos subitens 4.1 e

4.2 da Tabela A são as sociedades seguradoras beneficiadas pelo DPVAT.

Art. 116 - (...)

§  2º  -  Contribuintes  da  Taxa de  Segurança Pública  prevista  no  subitem  3.1  da

Tabela B são as sociedades seguradoras beneficiadas pelo DPVAT.”

Art. 2º - A Lei nº 6.763, de 1975, fica acrescida dos seguintes dispositivos:

“Art. 12 - (...)

I - (...)

b.6) leite não acondicionado em embalagem própria para consumo;

(...)

Art. 53 - (...)

§ 14 - O limite de redução da multa do inciso XXXIV do art. 54 a até 50% (cinquenta

por cento) do seu valor, a que se refere o § 13, não se aplica na hipótese do autuado,

na data da decisão do órgão julgador administrativo, estar enquadrado como optante

pelo regime de tributação de que trata a Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de

dezembro de 2006.”

Art. 3º - Ficam convalidadas as operações com leite “in natura” promovidas sem a

observância do disposto no item 88 da Parte 1 do Anexo II do Regulamento do ICMS,

aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, durante a vigência do

dispositivo com a redação dada pelo Decreto nº 46.181, de 14 de março de 2013, por:

I  -  cooperativa  de  produtores  rurais,  desde  que  as  operações  tenham  sido

promovidas com diferimento integral do ICMS;

II - produtor rural inscrito no Cadastro de Contribuintes do ICMS não optante pelo

regime tributário estabelecido no art. 20-I da Lei nº 6.763, de 1975, desde que as

operações tenham sido promovidas com diferimento integral do ICMS;
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III  -  produtor  rural  inscrito  no  Cadastro  de  Contribuintes  do  ICMS optante  pelo

regime tributário estabelecido no art. 20-I da Lei nº 6.763, de 1975, relativamente às

operações que excederem a 657.000 (seiscentos e cinquenta e sete mil)  litros de

leite, desde que as operações tenham sido promovidas com diferimento integral do

ICMS;

IV -  produtor  rural  inscrito  no  Cadastro  de  Contribuintes  do  ICMS optante  pelo

regime tributário estabelecido no art. 20-I da Lei nº 6.763, de 1975, relativamente às

operações até seiscentos e cinquenta e sete mil litros de leite, desde que o imposto

tenha sido destacado na nota fiscal considerando a alíquota de 12% (doze por cento);

e

V - produtor rural inscrito no Cadastro de Produtor Rural Pessoa Física, desde que

o imposto tenha sido destacado na nota fiscal considerando a alíquota de 12% (doze

por cento).

Art.  4º  -  Consideram-se  abrangidas  pelos  tratamentos  tributários  previstos  nos

seguintes dispositivos do Regulamento do ICMS - RICMS, aprovado pelo Decreto nº

43.080, de 2002, vigentes na data de publicação desta lei, as operações de saída das

mercadorias constantes:

I  -  nos  itens 25  e  26 da Parte  1  do Anexo II  do RICMS,  quando destinadas a

processo de industrialização dos produtos que especifica, para uso na agricultura,

pecuária, aquicultura, cunicultura ou ranicultura;

II  -  nos  itens  3  e  8  da  Parte  1  do  Anexo IV  do  RICMS,  conforme previsto  no

Convênio ICMS 100/97, de 4 de novembro de 1997, quando destinadas a processo

de industrialização dos produtos que especifica, para uso na agricultura ou pecuária.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I - alcança as operações realizadas anteriormente à data de publicação desta Lei e

implica a remissão dos créditos tributários, formalizados ou não, até a mesma data;

II  -  não  autoriza  a  restituição  ou  compensação  de  importâncias  eventualmente

recolhidas; e

III - fica condicionado:

a)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no
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âmbito administrativo;

b)  à  desistência  pelo  advogado  do  sujeito  passivo  de  cobrança  do  Estado  de

eventuais honorários de sucumbência; e

c)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 5º - A cobrança relativa à taxa prevista no subitem 5.12 da Tabela D, anexa à

Lei nº 6.763, de 1975, com redação dada pela Lei nº 19.999, de 30 de dezembro de

2011, alcança somente os fatos geradores ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2014.

Art. 6º - A alínea “b” do inciso II do art. 3º da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de

2003, passa a vigorar com as seguinte redação:

“Art. 3º - (...)

II - (...)

b) de bem imóvel doado:

b.1)  pelo  poder  público  ou  pela  Companhia  de  Habitação do  Estado de  Minas

Gerais - COHAB-MG - a particular no âmbito de programa habitacional destinado a

pessoas de baixa renda ou em decorrência de calamidade pública, observadas as

disposições contidas em regulamento;

b.2) pelo poder público com o fim de atrair empresas industriais e comerciais para o

Município, observadas as disposições contidas em regulamento;”

Art. 7º - O inciso II do art. 3º da Lei nº 14.941, de 2003, fica acrescido da alínea “f”

com a redação que se segue:

“Art. 3º - (...)

II - (...)

f)  dos  recursos  necessários  à  aquisição  de  veículo  por  pessoa  portadora  de

deficiência  física,  visual,  mental  severa  ou  profunda,  ou  autista,  sem  capacidade

financeira, ao abrigo da isenção do Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação

de  Mercadorias  e  Sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, na hipótese em que o doador seja parente

em primeiro grau em linha reta ou em segundo grau em linha colateral, cônjuge ou

companheiro em união estável ou representante legal do donatário.”

Art. 8º - Fica remitido o crédito tributário, inclusive multas e juros, ajuizada ou não
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sua cobrança, relativo ao Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de

Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD -, incidente sobre a doação de bem imóvel pela

Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais - COHAB-MG - a particular no

âmbito  de  programa  habitacional  destinado  a  pessoas  de  baixa  renda  ou  em

decorrência de calamidade publica.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos; e

II - fica condicionado:

a)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no

âmbito administrativo;

b)  à  desistência  pelo  advogado  do  sujeito  passivo  de  cobrança  do  Estado  de

eventuais honorários de sucumbência; e

c)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 9º - O estabelecimento abatedor ou frigorífico de aves e suínos e o respectivo

centro de distribuição exclusivo ficam dispensados do pagamento de multas e juros

relativos  ao  ICMS devido  por  suas operações  próprias,  por  substituição  tributária

pelas prestações de serviços de transporte em que sejam responsáveis e em virtude

de diferença de alíquotas de que tratam os itens 6 e 10 do § 1º do art. 5º da Lei nº

6.763, de 1975, referente a fatos geradores ocorridos no período entre 1º de agosto

de  2012  e  30  de setembro  de 2012,  desde  que o  pagamento  do  imposto  tenha

ocorrido até o dia 20 do segundo mês subsequente ao da ocorrência dos citados

fatos geradores.

Parágrafo único - O disposto neste artigo:

I  -  não  autoriza  a  devolução,  a  restituição  ou  a  compensação  de  valores  já

recolhidos; e

II - fica condicionado:

a)  à  desistência  de  ações  ou  embargos  à  execução  fiscal,  nos  autos  judiciais

respectivos, ou à desistência de impugnações, defesas e recursos apresentados no
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âmbito administrativo;

b)  à  desistência  pelo  advogado  do  sujeito  passivo  de  cobrança  do  Estado  de

eventuais honorários de sucumbência; e

c)  ao  pagamento  das  custas  e  demais  despesas  processuais  e  de  honorários

advocatícios devidos ao Estado.

Art. 10 - Ficam revogados o § 1º do art. 15 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de

2004, e os seguintes dispositivos da Lei nº 6.763, de 1975:

I - os subitens 2.44 e 2.45 da Tabela A;

II - os subitens 5.13 e 5.14 da Tabela D;

III - o § 3º do art. 89;

IV - os §§ 7º e 8º do art. 90;

V - o § 3º do art. 96; e

VI - os §§ 1º, 2º e 3º do art. 118.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos,

relativamente aos incisos I a VI do art. 10, a 31 de dezembro de 2011.”

- 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. Joaquim Herculano Rodrigues, Presidente do Tribunal de Justiça, explicando

os motivos do encaminhamento ao Governador do Estado de anteprojeto de lei que

cria o Fundo Especial  do Poder  Judiciário  do Estado de Minas Gerais,  o qual  foi

encaminhado a esta Casa por meio de mensagem do Chefe do Poder Executivo e

transformado  no  Projeto  de  Lei  nº  3.893/2013.  (-  Anexe-se  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.893/2013.)

Do  Sr.  Paulo  Sérgio  Martins  Alves,  Secretário  Adjunto  de  Planejamento  (2),

informando  o  impacto  financeiro  das  Emendas  nºs  1  e  2  ao  Projeto  de  Lei  nº

3.843/2013, apresentadas pelo Governador do Estado, e solicitando sejam feitas as

modificações que menciona no referido projeto. (- Anexem-se ao Projeto de Lei nº

3.843/2013.)
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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 N° 3.969/2013

Declara de utilidade pública a Associação Cataguasense de Proteção aos Animais,

com sede no Município de Cataguases.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Cataguasense  de

Proteção aos Animais, com sede no Município de Cataguases.

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

Sala das Reuniões, 17 de abril de 2013.

Rômulo Viegas

Justificação: A Associação Cataguasense de Proteção aos Animais, com sede no

Município de Cataguases, é uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 29/9/2008.

Desenvolve trabalhos com ações voltadas a proporcionar assistência e proteção aos

animais  e  providencia  abrigo,  assistência  veterinária  e hospitalar  para  os  animais

abandonados.

Diante disto, 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 de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.970/2013

Declara de utilidade pública o Independente Futebol Clube, com sede no Município

de Bom Sucesso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarado de utilidade pública o Independente Futebol Clube, com

sede no Município de Bom Sucesso.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 17 de abril de 2013.

Fabiano Tolentino

Justificação:  O  Independente  Futebol  Clube,  com  sede  no  Município  de  Bom

Sucesso,  é uma entidade civil  sem fins  lucrativos que tem entre suas finalidades

precípuas promover a difusão do civismo e da cultura física, principalmente o futebol,

podendo competir em todas as modalidades esportivas amadoristas especializadas.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano, sendo sua diretoria

composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um importante trabalho social,  torna-se justa sua

declaração de utilidade pública.

Diante  do exposto,  conto  com o  apoio  dos  nobres pares para  aprovação desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.971/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Boa Vista e

Complementação, com sede no Município de Congonhas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Boa Vista e Complementação, com sede no Município de Congonhas.

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

Sala das Reuniões, 17 de Abril de 2013.

Glaycon Franco

Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Boa Vista e Complementação,

no  Município  de  Congonhas,  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos,  tendo  por

objetivos,  entre  outros,  reunir  os  moradores  do  bairro,  lutar  pela  melhoria  das

condições  de  vida  e  representar  interesses  gerais  junto  ao  poder  público  em

entidades privadas, promover eventos para adquirir fundos, buscando realizações de

projetos como oficinas e cursos profissionalizantes e também implementar o projeto

de instalação de horta comunitária como mais uma fonte de renda.
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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 e atende,  dessa forma,  aos  requisitos  legais  para  ser  declarada de

utilidade pública. 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 aos meus nobres pares a

aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 3.972/2013

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos da Região -

Amar -, 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 Moradores e Amigos

da Região - Amar -, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

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

Sala das Reuniões, 17 de Abril de 2013.

Glaycon Franco

Justificação: A Associação dos Moradores e Amigos da Região - Amar -, com sede

no Município de Conselheiro Lafaiete, é uma entidade civil  sem fins lucrativos que

tem  por  objetivo  principal  buscar  melhorias  na  qualidade  de  vida  da  população,

promovendo cursos profissionalizantes,  oficinas de artesanato e pintura,  o Projeto

Gentileza, ofertando gratuitamente curso de mosaico e grafite para adolescentes e

adultos e criando e mantendo biblioteca comunitária.

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. Atende, dessa forma, aos requisitos legais. O processo que tem por

objetivo a declaração de utilidade pública da referida entidade encontra-se legalmente

amparado e obedece às exigências da Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, conclamo meus nobres pares a aprovarem esta 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 3.973/2013

Dispõe sobre o descarte ambientalmente adequado de filmes de radiografia usados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As instituições públicas e privadas responsáveis pela realização de exames

de radiografia e os profissionais de radiologia, de medicina e de odontologia deverão

orientar pacientes e clientes sobre os riscos de dano ao meio ambiente decorrentes

do descarte inadequado de filmes radiográficos usados na natureza.

Art. 2º - As instituições públicas e privadas de que trata esta lei deverão dispor em

suas instalações de recipientes coletores de filmes radiográficos usados para fins de

destinação ambientalmente adequada.

Art. 3º - O poder público estimulará a utilização de procedimentos menos invasivos

na realização de exames de imagem para fins de diagnóstico de saúde e o uso de

radiografias digitalizadas, quando couber.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nos arts. 1º e 2º desta lei constitui infração

administrativa punida com multa de 500 (quinhentas) Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais - UFEMGs.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, salvo quanto ao disposto

no art.  2º,  que entrará em vigor  no prazo de sessenta dias  contados da data de

publicação desta lei.

Sala das Reuniões, 17 de abril de 2013.

Sávio Souza Cruz

Justificação:  Lamentavelmente,  muitas  pessoas,  inadvertidamente,  descartam

filmes de radiografia usados no meio ambiente, principalmente por meio de lixeiras

domésticas, porque não sabem dos riscos que esse tipo de resíduo representa para a

contaminação de solos e águas.

Filmes radiográficos contêm em sua composição físico-química plástico e prata,

este último um metal considerado pesado e com elevado potencial de risco ambiental.

Com  vistas  a  contribuir  para  a  resolução  desse  problema,  este  projeto,  que
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apresentamos ao exame e deliberação desta Casa, estabelece três normas simples,

porém de grande repercussão para a saúde pública e para o meio ambiente.

A primeira dessas normas, de cunho educacional, é dirigida às instituições públicas

e  privadas  responsáveis  pela  elaboração  de  exames  de  radiografia  e  aos

profissionais de radiologia, de medicina e odontologia: terão a obrigação de fornecer

orientações claras aos pacientes e aos clientes dos riscos inerentes do descarte de

filmes de radiografia usados na natureza, sem os devidos cuidados.

A segunda é direcionada exclusivamente às referidas instituições, de modo que tais

estabelecimentos passarão a ter a obrigação de dispor de recipientes coletores de

filmes de radiografias usados em seus recintos a partir da aprovação da lei.

A terceira, voltada para o poder público, especialmente para os órgãos de saúde,

tem por objetivo reduzir ou eliminar a exposição de seres humanos e animais aos

raios  x  e  diminuir  a  quantidade  de  filmes  radiográficos  produzidos  a  partir  de

processos tradicionais utilizados em exames de imagens para fins de diagnósticos de

saúde. Nesse ponto, caberá ao poder público estimular a utilização de procedimentos

menos invasivos e o uso de radiografias digitalizadas, quando couber.

São  medidas,  como  dissemos,  simples,  mas  que  certamente  contribuirão

significativamente para a saúde pública e a qualidade de solos e águas, em última

palavra, para a vida e o meio ambiente.

Contamos com o apoio dos Deputados e Deputadas à aprovação deste projeto de

lei.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 4.582/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que atuaram na operação que apreendeu

175 pedras de "crack" no Município de Perdões.

Nº  4.583/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para disponibilizar novas viaturas

para o Corpo de Bombeiros do Município de Uberlândia. (- Distribuídos à Comissão
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de Segurança Pública.)

Nº  4.584/2013,  da  Deputada  Liza  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Defesa  Social  pedido  de  providências  para  prorrogar  o  prazo  de

validade do concurso público para o cargo de Escrivão da Polícia Civil. (- Semelhante

proposição foi  apresentada anteriormente pela Deputada Liza Prado. Anexe-se ao

Requerimento nº 4.544/2013, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 4.585/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 35º BPM pela participação

em operação que culminou na prisão de um jovem que gerenciava a venda de drogas

na região de Santa Luzia e na apreensão de 5kg de maconha, 1kg de cocaína, 5 mil

pinos para armazenar cocaína e uma balança de precisão.

Nº 4.586/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais civis da 6ª Delegacia de Polícia Civil de Juiz de

Fora pela atuação que culminou na prisão de três homens e uma mulher envolvidos

com tráfico de drogas.

Nº 4.587/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  lotados  na  1ª  Cia.  Rotam  pela

participação em operação que culminou na prisão de um homem e na apreensão de

um adolescente, bem como de 257 pedras de "crack", de 1.243 pinos de cocaína,

além de vários materiais utilizados no tráfico de drogas no Aglomerado da Serra.

Nº 4.588/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 82ª Cia. do 14º BPM, na 2ª

Cia. Rotam e na 1ª Cia. M ESP que participaram de operação que culminou na prisão

de quadrilha especializada em roubos a bancos, oriunda do Estado de São Paulo,

que  havia  arrombado  um  caixa  eletrônico  da  agência  do  Banco  Santander  em

Ipatinga.

Nº 4.589/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 143ª Cia. do 14º BPM que

participaram de operação que culminou na identificação e prisão de quadrilha que

pretendia  arrombar  caixas  eletrônicos  e  assaltar  bancos  e  estabelecimentos

comerciais na região de Ipatinga.
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Nº 4.590/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados na 1ª Cia. do 1º BBM e na

123ª Cia. do 22º BPM pela bravura no salvamento de idosa em incêndio criminoso na

Vila  Barragem  Santa  Lúcia,  no  Aglomerado  do  Morro  do  Papagaio,  em  Belo

Horizonte.

Nº 4.591/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação  de  aplauso  aos  policiais  militares  lotados  na  2ª  Cia.  Rotam  que

participaram de operação que culminou na prisão de quatro pessoas e na apreensão

de 40kg de maconha na Vila Sumaré, região Noroeste de Belo Horizonte.

Nº 4.592/2013, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita seja formulada

manifestação de aplauso aos policiais militares e civis lotados, respectivamente, no

Batalhão Rotam e no Instituto de Criminalística da Polícia Civil que participaram de

operação que culminou na identificação e no fechamento da rádio clandestina Voz da

Periferia,  utilizada  por  traficantes  da  organização  criminosa  Arara,  cujos

apresentadores informavam aos marginais a presença de policiais no Aglomerado do

Cafezal, no Bairro Serra, em Belo Horizonte.

Nº  4.593/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Tribunal de Justiça pedido de providências para o agendamento de

reunião para debater a situação do Judiciário e de seus servidores, com a mediação

dessa  Comissão  e  a  presença  de  representantes  do  Serjusmig,  do  Sinjus  e  do

Sindojus, do Presidente e da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG.

Nº  4.594/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  sejam

encaminhadas ao Presidente e aos Conselheiros do Conselho Nacional de Justiça as

notas  taquigráficas  da  9ª  Reunião  Extraordinária  dessa  Comissão  e  pedido  de

providências  para  a  averiguação  de  denúncias,  apresentadas  nessa  reunião  por

membros do Serjusmig,  do  Sinjus  e do Sindojus,  de  descumprimento  de  acordos

firmados entre servidores e o Tribunal de Justiça e da existência de servidores do

Poder Judiciário  já aprovados em concurso público,  mas ainda nomeados a título

precário; e de grande número de terceirizados e de servidores municipais cedidos nos

fóruns do Estado.

- São também encaminhados à Presidência requerimentos da Comissão Especial
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para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 46/2013 (3), das

Comissões da Pessoa com Deficiência, de Direitos  Humanos (2)  e de Segurança

Pública, da Deputada Liza Prado e dos Deputados Duarte Bechir e Zé Maia.

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Presidência  comunicações  das  Comissões  de

Segurança Pública, de Transporte e de Saúde.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Cherem.

O Deputado Fábio Cherem* - Sr. Presidente, demais colegas, o que me traz hoje a

esta tribuna é um assunto surpreendente. Refletiremos sobre o que aconteceu em

minha cidade, Lavras, Minas Gerais.

Fico pensando na impossibilidade do que ocorreu. Estranhamente, após o período

eleitoral,  o  Juiz  Eleitoral  da  Comarca de Lavras  cassou  o  direito  político  de  dois

jornalistas que atuaram, no entendimento do Meritíssimo Juiz, em favor de A ou de B.

Eis nossa reflexão, porque não estamos numa ditadura, não estamos num Estado

ausente de direito,  não estamos,  em hipótese alguma, sob nenhum regimento de

exceção. Estamos, neste momento, vivendo plena democracia e plena liberdade de

imprensa, na manifestação e no trabalho da Nação para que convivam pacificamente

todos os interesses conciliados com os direitos humanos.

Vejam  bem  a  situação  de  exceção  desses  dois  profissionais:  ao  atuarem

legitimamente em suas profissões, tiveram seus direitos políticos cassados. Refiro-me

com carinho a José Eduardo Gomide e Cacildo Silva Júnior, que trabalham em um

jornal existente há 44 anos. Não se trata daqueles jornais temporários, criados numa

eleição para apoiar A ou B, de maneira indevida, ilícita.  É o jornal de uma cidade

culturalmente preparada, que abriga a Universidade Federal de Lavras - Ufla -, uma

das melhores universidades do País; de uma cidade conhecida como a terra dos ipês

e das escolas, cidade plena de conhecimento e de cultura.

Recebemos  com  surpresa  e  indignação  essa  manifestação,  que  consideramos

totalmente indevida. Deputado João Vítor, ficamos pensando nisso porque, além de

essa situação ferir a liberdade de imprensa, fere também os direitos humanos. Esse

cidadão, ao chegar em casa, poderá ser questionado: “Papai, vi seu nome no jornal, e
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alguém comentou que você foi condenado”. Ele poderá responder: “Fui, de fato, meu

filho”. O filho perguntará: “Por quê?”. Ele responderá: “Por conta da minha profissão”.

O  filho  ainda  perguntará:  “O  que  você  é,  papai:  ladrão,  estelionatário  ou

sequestrador?”.  O  pai  responderá:  “Sou  um  jornalista  e  estava  exercendo  minha

função  de  oferecer  minha  visão  das  coisas,  mas  ela  foi  considerada  irregular  e

abusiva”.

O  Deputado  João  Vítor  Xavier  (em  aparte)*  -  Queria  cumprimentar  V.  Exa.,

Deputado  Fábio  Cherem,  pela  importância  do  tema  trazido  a  essa  tribuna.  Sou

jornalista de formação, fiz faculdade de jornalismo no Centro Universitário de Belo

Horizonte. Trabalho desde os 13 anos como jornalista. Trabalhei no jornal “Opinião”,

de  Caeté,  e  na Rádio  Comunitária  Lazafá,  da mesma cidade,  na Rádio Itatiaia e

também na TV Alterosa. Estou absolutamente estupefato com a informação que V.

Exa. está trazendo. Acho que está na hora de esta Casa debater a liberdade de

imprensa e o direito de exercício do profissional de imprensa.

Estamos  vendo  outra  barbaridade  acontecer  no  Vale  do  Aço:  jornalistas

assassinados  no  exercício  da  sua  função.  Tivemos  dois  colegas  de  profissão

brutalmente assassinados no Vale do Aço no último mês. Isso é inaceitável.

Quero convidar V. Exa. para, por meio de uma das comissões da Casa, talvez a

Comissão de Direitos Humanos, dialogarmos com a Casa e com sua Presidência.

Tenho certeza de que o nosso Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, será solidário

com a causa em virtude da importância dela. Que possamos convidar o sindicato dos

jornalistas  e,  se  for  o  caso,  até  a  associação  internacional  de  imprensa,  para

debatermos  tanto  a  questão  abordada  por  V.  Exa.,  do  cerceamento  do  direito

profissional de colegas em Lavras, quanto a questão do Vale do Aço, que também é

muito séria.

No ano passado, ocupei esta tribuna para denunciar o que aconteceu em Nova

Lima, a menos de 20km desta Casa. Uma revista de renome em Belo Horizonte, a

“Viver Brasil”,  foi retirada das bancas por uma ação truculenta e autoritária feita a

pedido do ex-Prefeito de Nova Lima, Carlinhos Rodrigues, que não soube conviver

com críticas e denúncias das mais graves. Ele colocou toda a força da máquina da

Prefeitura de Nova Lima para cercear a liberdade de imprensa.
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Então, está na hora de esta Casa trazer esse debate à tona. Reforço o coro de V.

Exa. Parabéns por abordar esse tema. Como profissional da imprensa, coloco-me à

disposição para trabalharmos juntos a questão.

O Deputado  Fábio  Cherem* -  Deputado  João Vítor  Xavier,  muito obrigado  pelo

aparte. Sem dúvida, trabalharemos juntos, porque a questão criminal e as violências

sofridas por  jornalistas  estão à parte  das instituições democráticas.  Alguém sofrer

violência  institucionalizada  nos  causa  preocupação.  Falando  de  denúncias,  esses

dois jornalistas aproveitaram, ao longo de suas carreiras, o instrumento de trabalho

que  possuíam  para  denunciar  as  mais  diversas  barbaridades  administrativas

perpetradas pela gestora anterior da Prefeitura de Lavras, fatos que foram divulgados

na imprensa local e na mídia estadual, chegando a ter repercussão na mídia nacional,

em  vários  órgãos  da  imprensa.  Pergunto:  todos  os  jornalistas  que  mencionaram

esses fatos serão punidos? Todos os que se manifestam frontalmente contrários aos

interesses de A, B ou C deverão ter seus direitos políticos cassados?

Recentemente,  a  jornalista  Dora  Kramer,  da  “Folha  de S.Paulo”,  fez  pesadas  e

duras críticas à figura mais importante do Judiciário, o Presidente do STF, Ministro

Joaquim Barbosa. Na matéria, ela relata que a conduta do Ministro é incompatível

com o cargo; que ele confunde autoridade com autoritarismo e confunde firmeza com

excesso  de atuação.  Em  toda a  matéria  a  ilustre  jornalista  fez  pesadas  e  duras

críticas ao Ministro do STF. Pergunto a esta Casa: por isso a jornalista Dora Kramer

deverá sofrer sanções de igual monta? Isso nos causa indignação.

De minha parte, como parlamentar nesta Casa, buscarei defender esse princípio

básico da liberdade de imprensa em que cada um se manifesta conforme sua visão

da vida. Intrínseco à função do jornalista é descrever o mundo segundo seu ponto de

vista, devendo os que se sentirem ofendidos manifestar-se, aproveitando do Estado

Democrático  de  Direito,  na  Justiça,  para  resguardar  a  sociedade  de  qualquer

excesso. Mas esse não foi o caso, não há nas matérias desses jornalistas nenhuma

palavra  de  baixo  calão,  nada  que  pudesse  ferir  direitos  de  ninguém.  A posição

político-partidária é garantida pela nossa Constituição.

Portanto, é com tristeza que vejo em minha própria cidade a liberdade de imprensa

e  os  direitos  humanos  desses  dois  profissionais  da  imprensa  escrita  serem
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brutalmente violados. Expresso a minha indignação. Trabalharemos para que essa

situação seja revertida e que outras instâncias do Judiciário não sejam cegas a esse

clamor de liberdade de imprensa e de resguardar a função do jornalista, que é caro à

sociedade brasileira enquanto se manifesta conforme sua opinião.

Pronuncio aqui  as  palavras  de  um pensador  e uma reflexão sobre  o  direito  de

liberdade de imprensa garantida na nossa Constituição. Nossa Constituição garante a

liberdade  de  imprensa,  mas  não  garante  que  toda  essa  imprensa  seja  perfeita,

incólume e não sujeita  a falhas.  Ela garante a liberdade de imprensa para que a

pluralidade  de  ideias  prevaleça.  A  partir  daí,  temos  de  resguardar  as  palavras

proferidas, há vários séculos, pelo pensador Voltaire, que dizia que não concordava

com nenhuma palavra que estava sendo dita, mas resguardava e defendia o direito

do cidadão de se manifestar.

Peço  aos  meus  colegas,  à  Assembleia  Legislativa,  à  Comissão  de  Direitos

Humanos  que  se  manifestem  favoravelmente  e  investiguem  com  intensidade  e

energia a violação desses direitos ocorridos na cidade de Lavras. Muito obrigado, Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Glaycon Franco.

O Deputado Glaycon Franco - Sr. Presidente, demais amigos Deputados, imprensa,

distinto  público  que  nos  acompanha  pelas  galerias  e  pela  TV  Assembleia,

inicialmente,  ocupo  esta  tribuna  para  cumprimentar  este  grande  homem  público,

nosso querido Governador Prof. Antonio Anastasia, pelo grande empreendimento que

coloca  em  prática  através  do  Programa  ProMunicípios.  Estamos  acompanhando

desde o ano passado a situação de precariedade que os Municípios vêm enfrentando

em decorrência da diminuição do Fundo de Participação dos Municípios - FPM. O

nosso  querido  Governador  tomou  essa  atitude  para  resgatar  a  cidadania  e  a

dignidade do povo mineiro. Não podemos mais assistir calados a essa situação de

redução do FPM, uma vez que o governo federal bate recordes de arrecadação, e a

totalidade dos Municípios está de pires na mão. Portanto, cumprimento novamente o

Governador.

Em  linhas  gerais,  o  Programa  ProMunicípios  investirá  R$2.100.000.000,00  em
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2013,  sendo  R$1.400.000.000,00  somente  na  saúde.  De  15  anos  para  cá,  mais

precisamente de 7 anos para cá, a saúde acabou no Brasil. A tabela do SUS não é

reajustada há 18 anos; as santas casas estão em petição de miséria; temos 47 mil

leitos  fechados  em  todo  o  País,  sendo  6  mil  leitos  apenas  em  Minas  Gerais;  o

investimento “per capita” em saúde está em torno de US$320,00, a metade do que é

investido na Argentina e cinco vezes menos do que é investido na Europa. Através

desse programa, o Governador faz com que possamos melhorar a vida dos nossos

munícipes.

Citarei  alguns  dados  aos senhores.  Educação:  R$196.000.000,00 investidos  em

transporte escolar; 266 mil alunos beneficiados; 845 Municípios atendidos - os outros

oito  Municípios  não  serão  beneficiados  porque  não  têm  alunos  na  zona  rural;

R$34.700.000,00  para  doação  de  ônibus  escolares,  beneficiando  250  Municípios;

R$30.000.000,00  para  reforma  de  escolas,  melhorias  e  ampliações  e  compra  de

mobiliário.  Saúde:  serão  investidos  mais  de  R$1.400.000.000,00,  com  apoio  à

reestruturação  da  rede  municipal  de  saúde;  implantação  de  200  unidades  de

farmácia; investimentos no Pro-Hosp; 59 centros especializados de odontologia; 200

unidades básicas de saúde e incentivo a 4.358 equipes de saúde da família;  375

unidades de Caps, serviço que ajuda a combater um dos males do século, o “crack”;

500 ambulâncias, 500 veículos com 5 lugares; implantação de mais 7 módulos do

SETS;  79  micro-ônibus;  41  micro-ônibus  -  substituição  da  frota  de  módulos  já

implantados;  mais  de  R$336.000.000,00  investidos  nas  redes  de  urgência  e

emergência; 6 macrorregionais de urgência e emergência; 14 Samus em toda Minas

Gerais; construção de UPAs; abertura de leitos de UTI - vale ressaltar que os leitos de

UTI neonatal pularão de 132 para mais de 1.000 leitos de UTIs neonatais só no ano

de  2013;  implantação  da  Rede  Macro  Sudeste  de  Saúde.  Infraestrutura:

R$418.000.000,00  investidos  em  Municípios  de  até  100  mil  habitantes.  Cada

Município  poderá  receber  de  R$350.000,00  a  R$1.500.000,00  para  obras  de

infraestrutura,  construção e melhorias  de  estradas vicinais,  construção de pontes,

aquisição de ônibus de lixo, pás carregadeiras e retroescavadeiras e construção de

pontes. Ou seja, o Estado de Minas Gerais vai se transformar em um grande canteiro

de obras a partir de 2013, graças à sensibilidade do nosso querido Governador Prof.
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Antonio Anastasia.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Glaycon

Franco.  V.  Exa.  é  um  parlamentar  que tem  defendido  a  causa  municipalista  e  a

bandeira de todos os Prefeitos e Prefeitas do Brasil, especialmente de Minas Gerais.

Sua  região  de  Conselheiro  Lafaiete  tem  sido  contemplada  com  a  sua  ação

parlamentar,  com  o  seu  entusiasmo,  com  a  sua  dedicação  e  empenho  aqui  na

Assembleia. Portanto, quero parabenizá-lo e também apoiá-lo nessas congratulações

que faz ao governo de Minas.

O  governo  estadual  realmente  lançou  um  programa  que  vai  atender  todos  os

Municípios,  independentemente  da  questão  partidária,  e  vai  promover  um

fortalecimento altamente positivo em nossa economia. Quero, de público, parabenizar

o Governador Anastasia e toda a sua equipe de Secretários e dizer que estávamos

juntos  lá  participando  desse  evento,  onde  tivemos  a  oportunidade  de  receber

inúmeros Prefeitos,  Prefeitas e Vereadores. É o Estado de Minas dando resposta

para socorrer os Prefeitos neste momento de dificuldades,  como V. Exa. disse no

início de seu pronunciamento sobre a necessidade de revermos essa distribuição de

recursos. Se eu tiver tempo, farei pronunciamento a esse respeito.

Deputado, parabéns, continue assim: defendendo o interesse não apenas da sua

região, mas de todos os Prefeitos através da bandeira municipalista.

O  Deputado  Duilio  de  Castro  (em  aparte)  -  Muito  obrigado,  Deputado  Glaycon

Franco. Não poderia deixar de primeiramente parabenizar V. Exa. pelo trabalho que

vem fazendo nesta Casa, principalmente defendendo aquela região de Conselheiro

Lafaiete, que, certamente, tem grande representação nesta Casa.

V. Exa. traz aqui uma parte do trabalho que o Governador e sua equipe fazem no

Estado de Minas Gerais com esse investimento em torno de 845 Municípios. Isso

mostra  que  o  Governador  tem  se  preocupado  bastante  para  que  o  Estado  se

desenvolva por igual.

Queria aproveitar esse aparte para dizer que essa é uma das ações que o governo

vem fazendo. Também está começando agora outro trabalho muito importante. É o

início do Caminhos de Minas, um programa que certamente terá investimento de mais

de R$3.000.000.000,00 e que também contemplará todas as regiões do Estado. Por
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que será que o governo faz isso? Ora, ele está levando o desenvolvimento para todas

as regiões do Estado.

É bom deixar bem claro aqui que no programa Caminhos de Minas serão feitos

mais  de  7.000km no Estado de Minas  Gerais.  Aí,  muitas  vezes  perguntamos:  se

quem detém mais recursos é o governo federal e o governo de Minas tem menos

recursos, como este vem com todo esse comprometimento? Na verdade, há falta de

investimento  hoje  até  para  recuperar  as  nossas  rodovias,  que  com  certeza

transportam o desenvolvimento não só de Minas Gerais, mas de todo o País.

Então, nessa oportunidade que a Presidente Dilma esteve aqui, levamos o nosso

manifesto de repúdio pela falta de investimento. Todos os Deputados que andamos

pelo Estado de Minas Gerais sabemos da precariedade das rodovias federais que por

aqui passam. São essas mesmas BRs que levam e trazem o desenvolvimento, que

fazem com que não só o Estado de Minas Gerais se desenvolva, mas também o

País.

Então, precisamos chamar a atenção para esse aspecto, pois o governo do Estado

tem  feito  a  sua  parte.  Inclusive,  aproveitamos  este  aparte  para  mostrar  ao  povo

mineiro que o programa Caminhos de Minas vai trazer uma melhoria significativa para

as estradas de Minas, substituindo a terra, o cascalho pelo asfalto. Certamente, junto

com o asfalto vem o desenvolvimento, mais saúde e mais educação.

Não  poderia,  então,  deixar  de  lembrar  esse  programa  aqui.  Parabenizo  o

Governador, Prof. Anastasia, pelo grande trabalho que vem prestando ao nosso povo

mineiro e, com certeza, ao povo brasileiro.

Obrigado,  Deputado  Glaycon,  pelo  aparte.  Parabéns,  mais  uma  vez,  pelo  seu

trabalho nesta Casa.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Glaycon.

Serei muito rápido, para não tomar o tempo de V. Exa.

Solicitei aparte apenas para parabenizá-lo por trazer ao povo de Minas Gerais essa

boa-nova, esse programa fantástico, que é o ProMunicípio. Pudemos assistir, assim

como  V.  Exa.,  na  semana  passada,  a  um  grande  momento  dos  mineiros,  à

participação  efetiva  do  nosso  Governador,  olhando  todos  os  Municípios  sem,

absolutamente,  qualquer  distinção  partidária,  ao  lado  do  nosso  Senador,  ex-
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Governador de Minas, Aécio Neves. É um momento de grande desenvolvimento da

nossa região e dos nossos Municípios. Esse novo modelo de trabalho, com projetos

apresentados em várias etapas, como disse V. Exa., trará mais desenvolvimento a

cada Município mineiro.

Parabéns  por  este  momento  e  parabéns  ao  nosso  Governador  e  a  todos  os

Municípios mineiros.

O Deputado Glaycon Franco - Para finalizar, Sr. Presidente, aproveito a fala do meu

querido amigo, Deputado Duilio de Castro, para falar da situação da BR-040. Temos

visto noticiarem a duplicação da BR-381, a melhoria e a criação do Anel Rodoviário,

mas na BR-040 as coisas continuam no mesmo ponto. Em agosto de 2012, a nossa

Presidente comunicou que ocorreria o processo de licitação já em janeiro deste ano e

que a assinatura do contrato iria acontecer neste mês de abril. O que há de concreto

é o cancelamento. Há uma previsão para o mês de julho, mas, mesmo assim, não se

sabe quando terão início as obras de duplicação da BR-040.

Mais  grave  ainda,  Deputado  João  Leite,  é  a  situação  da  licitação  das  obras

emergenciais da BR-040 no trecho que compreende Belo Horizonte-Ressaquinha, ou

seja, o trecho que corta o Alto Paraopeba e o Vale do Piranga - o pior trecho da BR-

040  -,  ou  seja,  temos  cada  dia  mais  acidentes  ocorrendo.  Na  semana  passada,

presenciamos  acidentes  graves  todos  os  dias.  É  só  chover  que  não  há  mais

drenagem. Devido ao pó corrosivo dos minérios, não há pavimentação asfáltica e

sinalização.  A  licitação  de  obras  emergenciais  era  para  fazer  o  recapeamento

asfáltico, as obras de drenagem e a sinalização. A informação que temos do DNIT é

que essa licitação foi encerrada agora no mês de abril, com um contrato de vigência

de dois anos, e ainda nem se iniciaram as obras.

Então, estamos há dois meses do início da Copa das Confederações e nada foi

feito pela BR-040. Para se ter uma noção, há uma média de 14 acidentes por dia,

Deputado Rômulo Viegas, na BR-040. Perdemos somente para a BR-381. No ano

passado, em números de vítimas fatais, a BR-040 ultrapassou a BR-381. Vejamos os

dados que fiz questão de trazer para os senhores. Só em janeiro e fevereiro de 2013

foram 759 acidentes, 391 feridos leves, 120 feridos graves e 39 mortes.

Deixo a indagação para os meus pares e para a imprensa: até quando vamos ver



1138
____________________________________________________________________________

pessoas sendo vitimadas na BR-040? Até quando vamos presenciar entes queridos

sendo vitimados na nossa região, Alto Paraopeba e Vale do Piranga, na BR-040, a

primeira  a  ser  asfaltada  no  País?  Não  dá  para  entender  esse  descaso  total  do

governo  federal  com  essa  rodovia  tão  importante  para  o  Brasil  no  passado,  no

presente e certamente no futuro.

A medida  que  adotamos,  então,  foi  apresentar  denúncia  ao  Ministério  Público

Federal, para que se tomem as providências judiciais necessárias. É um absurdo o

descaso com que tratam essa BR, com as licitações sendo adiadas a toda hora,

enquanto nada está  sendo feito,  nem mesmo as  obras  emergenciais  prometidas.

Quem trafega pela BR-040, como eu e os Deputados Doutor Wilson Batista e Rômulo

Viegas, sabe da sua verdadeira situação de precariedade, até pior que a de muitas

estradas vicinais que percorro na minha querida Minas Gerais, especialmente no Alto

Paraopeba e Vale do Piranga. Ela não tem obra de drenagem, sua situação é a pior

possível,  e não podemos nos calar quanto a isso. Era só o que tinha a dizer,  Sr.

Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Tadeu Martins Leite.

O  Deputado  Tadeu  Martins  Leite*  -  Caro  Presidente,  Deputado  Hely  Tarqüínio,

parlamentares presentes, telespectadores da TV Assembleia, que, por todo o Estado

de Minas Gerais, acompanham o nosso trabalho neste momento, venho hoje a esta

tribuna para comentar um projeto de lei  que deu entrada nesta Casa no dia 5 de

fevereiro.  Pela  urgência  do  assunto  e  a  escassez  de  tempo,  em  função  da

proximidade de alguns eventos, concluo que a discussão desse projeto está atrasada

nesta Casa.

Refiro-me ao Projeto de Lei nº 3.685, que regulamenta as questões da Copa das

Confederações e da Copa do Mundo no Estado de Minas Gerais. Talvez o tema não

importe tanto a alguns, mas deveria importar, sim, porque estamos à beira do maior

evento  dos  últimos  tempos  em nosso Estado.  E  temos discussões  importantes  a

travar, com esse projeto de lei. Todos sabemos que já foi aprovada no Congresso

Nacional a Lei Geral da Copa, cabendo a alguns Estados regulamentar alguns temas

no que lhes cabe. Estou receoso e preocupado, Deputado Rômulo Viegas, porque há
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situações importantes das quais temos de tratar. Por exemplo, a liberação ou não de

bebidas alcoólicas nos estádios do Estado, tema de que vou falar mais à frente. O

projeto  que está  na  Casa,  de  autoria  do  Governador  do  Estado,  libera  a  bebida

alcoólica nos estádios  mineiros  durante a Copa das Confederações e a Copa do

Mundo, quando todos sabemos que ela está banida dos nossos estádios desde 2007,

por um termo de ajustamento de conduta - TAC - entre o Ministério Público do Estado,

a Ademg e o governo do Estado. Também todos temos conhecimento do protocolo de

intenções que a CBF assinou com o Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do

Ministério Público dos Estados e da União. Mas, a pouco menos de dois meses da

Copa das Confederações, que se inicia em 15 de junho, ainda não começamos a

discutir o assunto, e o projeto nem passou pela primeira Comissão nesta Casa.

O  que  me  preocupa  é  saber,  ou  imaginar  que  isso  seja  proposital.  Talvez  as

pessoas estejam protelando a discussão desse projeto para, na última hora, passá-lo,

aprová-lo de forma despercebida. Mas nós não podemos fazer isso. Temos de discutir

a respeito da bebida, temos de discutir a respeito da meia-entrada, a ser feita aqui

também, no nosso Estado de Minas Gerais, e há outras discussões a serem feitas. O

Projeto de Lei nº 3.685, de autoria do Governador, caro Deputado Rogério Correia,

tem apenas cinco artigos. É pouquíssimo, se comparado com outros Estados. Por

exemplo, no Estado do Rio, existe uma lei estadual com mais de 22 artigos. Então, no

simples modo de avaliar essa questão, temos ainda muito o que discutir para termos

a melhor Copa do Mundo e das Confederações no Estado de Minas Gerais.

Ainda ontem, na Comissão de Esportes, houve uma audiência pública para discutir

as  confusões,  os  problemas  ocasionados  naquele  primeiro  jogo  entre  Atlético  e

Cruzeiro, quando da reinauguração do Mineirão. Foi uma audiência pública que durou

mais  de  quatro  horas,  muito  extensa,  com  diversas  discussões  e  revelações

importantes. Revelações como, por exemplo, o projeto básico do Mineirão ter custado

para os cofres públicos pouco mais de R$18.000.000,00, sem licitação. Esse valor

corresponde a um terço do projeto feito por Niemeyer para a Cidade Administrativa.

Isso foi falado ontem, na Comissão de Esportes.

Porém, precisamos de mais que isto: discutir esse projeto de lei. O projeto de lei já

está na Casa. Aliás, já apresentei emenda, de minha autoria, proibindo, novamente, a
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bebida alcoólica nos estádios daqui, de Minas Gerais, durante a Copa do Mundo e

das Confederações. É uma falta de respeito com a população, é falta de respeito com

os torcedores vender, novamente, bebida alcoólica nos estádios. E não é apenas por

questão da Copa, não, Deputado João Leite. Poderemos abrir aqui um precedente

perigoso para depois da Copa do Mundo. Por que na Copa do Mundo será permitido

e depois não mais beber cerveja nos estádios? Temos de discutir. As pessoas sabem

que  há  lugares  próprios  para  se  beber  a  cerveja,  como nos  bares  e  em  outras

localidades. Está estatisticamente provado que, após a proibição de bebida alcoólica

nos estádios, as famílias começaram a participar mais dos eventos, que a violência

diminuiu  drasticamente.  Então,  não  podemos  retornar  ao  que  tínhamos  antes  de

2007.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)*  -  Deputado  Tadeu  Martins  Leite,

concordo com V. Exa., precisamos analisar esse projeto. Quero parabenizá-lo pela

apresentação do mesmo. É preciso urgência no debate e na votação desse projeto,

até porque haverá, agora, a Copa das Confederações, e, posteriormente, a Copa do

Mundo.  Então,  é preciso  agilizar  para  fazermos um bom  debate  acerca  disso  no

Estado de Minas Gerais. Creio que a Assembleia Legislativa tem de ter autonomia

para não apenas discutir, mas também aprovar esses temas. Então, quero concordar

com V. Exa. e parabenizá-lo pela iniciativa.

Quero também, Deputado, concordar com V. Exa. na questão da venda de bebidas

alcoólicas nos estádios. E o faço não por uma visão moral, etc., já que o álcool é uma

droga lícita e utiliza-se dela quem quer e da forma que quer no Brasil, ou seja, não há

restrições nesse sentido. Portanto, não vejo isso do ponto de vista moral, mas do

ponto de vista de segurança para todos.

Sou um frequentador  assíduo dos  estádios,  tanto  do  Mineirão  como,  agora,  do

Independência, mas, notadamente, frequento o Mineirão desde criança com meu pai,

e  depois  adolescente.  Realmente,  embora  não  fosse  essa  a  minha  opinião

anteriormente,  depois  que foi  sancionada a  lei  evitando ou proibindo a  venda de

bebida alcoólica, houve uma melhora impressionante nos estádios, nas torcidas.

As brigas, a violência, às vezes uma discussão na própria torcida quando o time

não vai bem - principalmente na torcida do adversário, pois o nosso time está indo
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bem ultimamente, graças a Deus -, isso dá confusão; é um atrito aqui, um atrito ali.

Era comum enxergarmos isso no estádio, e foi impressionante a mudança que houve

no Mineirão quando a lei entrou em vigor.

A mesma coisa em relação à Lei Seca, uma lei que muitos diziam que não pegaria,

mas que também deu certo e hoje mostra a sua necessidade. As pessoas vão se

acostumando.  Como o  cinto  de  segurança,  que também  foi  um  deus  nos  acuda

quando a lei foi aprovada. Diziam que não daria certo, que não nos acostumaríamos,

e hoje, quando entramos no carro, se não o colocamos, sentimos até falta. A questão

da Lei  Seca para dirigir  é a mesma coisa, e é evidente que quem ingere bebida

alcoólica não tem condições de estar no volante, por causa do reflexo.

A mesma coisa acontece no estádio. Um nervo a mais e um atrito a mais levam a

essas questões. Se tivermos isso agora nos estádios, por uma exigência da Fifa ou

de  propagandas,  depois  será  uma  pressão  enorme  para  que  ocorra  também

posteriormente à Copa do Mundo e aos jogos da Copa das Confederações.  Não

podemos pensar  em Copa das Confederações e Copa do Mundo como o  fim do

processo ou como o fim do mundo. Esses procedimentos continuarão. Então, por

uma questão de segurança - nada moral ou ético em relação à bebida -, julgo que V.

Exa. está correto, e gostaria de apoiar as palavras de V. Exa.

O  Deputado  Tadeu  Martins  Leite*  -  Obrigado,  Deputado  Rogério  Correia.  É

exatamente isso. Essa discussão de bebida ou não no estádio não é uma discussão

sobre Copa, é uma discussão que temos que pesar aqui, é uma discussão de saúde

pública, de segurança pública,  de ordem pública. Num momento em que estamos

fortalecendo a Lei Seca e as pessoas estão se adaptando, autorizarmos aqui, mais

uma vez, a volta das bebidas para o estádio é inadmissível.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Obrigado, Deputado Tadeu Martins Leite,

pela oportunidade de participar deste debate com duas ideias. A primeira diz respeito

ao que V. Exa. falou sobre a audiência de ontem, da qual não tive a oportunidade de

participar, pois estava presidindo a Comissão de Segurança Pública. Ontem tivemos

uma reunião de cinco horas e hoje temos de comemorar,  pois a polícia de Minas

Gerais prendeu ontem outra pessoa que participou daquele crime do ônibus que saiu

de  Poços  de  Caldas  para  Belo  Horizonte,  elucidando  esse  crime  tão  cruel,  que
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marcou todos nós.

Tive oportunidade de ser Secretário de Estado e cuidava do Mineirão, e acho que a

comparação do que foi feito no Mineirão com a Cidade Administrativa talvez não seja

a melhor. Deputado Tadeu Martins Leite, no Mineirão foram 128 mil de projetos. Há

especificidade na construção do Mineirão, que é da década de 1960; é diferente de

levantar um prédio do chão, e V. Exa. sabe disso. Muitas vezes as pessoas jogam

com isso tentando desmerecer. O nosso governo não se atrapalha nessas coisas, no

planejamento. Portanto, é importante conhecermos mais essa questão.

A outra questão é que tive oportunidade de jogar na Inglaterra várias vezes, e é

justamente lá que surge a grande discussão em relação à segurança dos estádios. A

Inglaterra ficou muito forte pela presença dos “hooligans”. Lembro-me de um jogo em

que participamos em Manchester no qual os “hooligans” se envolveram numa briga.

Havia arame farpado, eles se machucaram, e parecia que não sentiam dor. Estavam

envolvidos  em  arame  farpado,  brigando.  E  a  Inglaterra  fez  uma  mudança.  É

interessante que às vezes pensamos que na Inglaterra foi proibido bebida alcoólica,

mas não foi. Na Inglaterra só é permitido beber dentro do estádio, porque há uma

outra conformação em relação à guarda do Estado. Há os chamados “stewards”, que

cuidam de cada fileira no estádio. Então hoje a polícia inglesa diz que não quer que

bebam na rua, mas no estádio, pois no estádio ela tem controle. Na rua a polícia não

tem controle dos “hooligans”.

Sou  batista.  Nós,  da  Igreja  Batista,  falamos  contra  a  bebida.  Assim  como  o

Deputado Rogério Correia, V. Exa. relatou bem. É preciso que haja realmente um

debate  porque  há  muitas  contribuições.  O  estilo  das  arenas  hoje,  que  é  o  da

Inglaterra, como o do Independência e o do Mineirão, permite ter o controle de cada

uma das cadeiras, dos lugares.

Desculpe ter  tomado tanto  seu tempo,  mas queria  dar  essa contribuição.  Estou

pronto e quero trazer esses dados para discutirmos e obtermos o melhor em Minas

Gerais na época da Copa do Mundo, da Copa das Confederações. Deputado Tadeu

Martins Leite, parabéns.

O Deputado Tadeu Martins Leite* - Obrigado, Deputado João Leite. Concordo com

V. Exa. É preciso trazer com agilidade essa discussão ao Plenário. É exatamente isso
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que cobro hoje. Temos de discutir. Com toda tranquilidade, digo que sou contra a

bebida alcoólica dentro dos estádios. Podemos dizer que hoje o Mineirão realmente

se modernizou. Fui lá e vi que está bonito, belo. Agora, sinceramente dizendo, no

quesito de segurança, não vi grande progresso para o estádio.

Deputado  João  Leite,  quanto  à  questão  de  ontem  sobre  audiência  pública,

simplesmente reproduzi a fala do Sr. Tiago Lacerda, Secretário da Secopa.

Caro Presidente, não tenho muito tempo para concluir. Quero pedir ao Plenário e a

esta  casa  agilidade  na  discussão  desse  projeto  de  lei  principalmente  em  dois

quesitos: o da meia-entrada para os estudantes e o das bebidas alcoólicas. Quero

parabenizar o Senado, que aprovou ontem o Estatuto da Juventude, uma conquista

dos  jovens.  A  Juventude  do  PMDB  -  JPMDB  -  participou  diretamente  dessa

discussão. Esse estatuto alcança a questão da meia-entrada, que diz respeito a 40%

de ingressos de meia-entrada em diversos espetáculos em todo o Brasil.

Parabenizo o Senado e espero que, de fato, a Câmara também o aprove para que

os jovens tenham cada vez mais direitos e deveres no nosso Estado e País. Pelo

amor de Deus, não devemos nos esquecer de deixar a bebida fora dos estádios.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Deputados  Hely  Tarqüínio,  Presidente  desta

reunião, e Dalmo Ribeiro Silva, que faz hoje a função de Secretário na nossa Mesa;

Deputados e Deputadas, bancada da imprensa, companheiros e companheiras das

galerias que nos visitam hoje, é um prazer tê-los aqui,  e telespectadores que nos

veem pela TV Assembleia.

Sr.  Presidente,  solicitei  a  palavra  ainda  hoje  para  repercutir  a  vinda  do  ex-

Presidente Lula e da Presidenta Dilma nesta semana a Belo Horizonte. Quero fazer

um  resumo dessas  atividades  e  destacar  a  importância  da  vinda  deles  à  nossa

Capital e ao Estado de Minas Gerais.

Antes de tudo, quero lembrar que fiz ontem aparte ao Deputado Pompílio Canavez,

que também repercutiu esse assunto. Mais uma vez, quero agradecer a todo o corpo

técnico  desta  Casa,  à  Polícia  Legislativa  o  papel  que  fez  de  dar  segurança  ao

Presidente  Lula  e  a  todos  os  que vieram; aos  técnicos  de  relações  públicas,  do
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cerimonial e do Plenário, que nos ajudaram bastante, pois sei que foi árduo o trabalho

da comunicação e da imprensa; e à minha assessoria e aos servidores do gabinete,

que nos ajudaram na execução dessa honraria ao Presidente Lula, a concessão do

título de cidadão honorário.

Julgo que fizemos justiça ao ex-Presidente Lula, aliás, isso foi dito aqui no dia do

evento.  Trata-se  de  um reconhecimento  amplamente  majoritário  do  povo  mineiro,

especialmente  dos  mais  pobres,  que  Lula  fez  questão  de  atender  com  maior

prioridade no seu governo.  Minas  Gerais  tem muito  que agradecer  ao  nosso ex-

Presidente  Lula.  A recepção tão  calorosa  e  carinhosa  que  ele  teve  deixou  muito

satisfeito  o  ex-Presidente,  que  me  pediu  que  agradecesse,  em  seu  nome,  a

homenagem.

Quero agradecer também aos Deputados e Deputadas o apoio, especialmente aos

que  vieram  aqui,  porque  era  segunda-feira,  quando  nem  todos  puderam  estar

presentes de corpo, mas muitos estavam em alma e justificaram por que não vieram.

Mas aos Deputados que estiveram aqui agradeço com um carinho especial por nos

terem ajudado a receber o ex-Presidente Lula. E, em nome do Presidente, Deputado

Dinis Pinheiro, quero estender o agradecimento a todos. O Presidente desta Casa

também recebeu o ex-Presidente Lula. Compreendendo o processo democrático, o

Presidente Dinis  Pinheiro  deu uma aula de democracia.  Mesmo sendo de partido

antagônico,  ele  compreende  a  importância  que  o  ex-Presidente  Lula  teve  nesse

processo e o recebeu,  em nome de toda a Casa Legislativa,  com muito  carinho.

Então quero agradecer à Mesa, em nome do Presidente, Deputado Dinis Pinheiro,

que fez essa recepção carinhosa ao ex-Presidente. Na ocasião, pudemos fazer um

balanço da importância do governo do Presidente Lula para Minas Gerais.

Agora entro no segundo aspecto, a visita do ex-Presidente e da Presidenta Dilma

em BH para um encontro interno do PT. O nosso partido, o PT, Doutor Wilson Batista,

comemora  este  ano  33  anos  de  existência.  Há  10  anos,  governamos  o  Brasil.

Estamos realizando um debate interno neste ano de 2013. O número do PT é 13, e é

também do Galo. Este é o ano de fazermos um balanço do que tivemos de avanço,

da importância do partido nesses 33 anos, em que se avançou no Brasil em 10 anos,

e também estamos preparando o nosso programa para a frente. É claro que nem tudo
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foi realizado no Brasil, nem poderia ser. Tivemos 500 anos em que a elite brasileira

dominou o País e o seu governo. Para mudar o destino de um país, não se faz isso

com uma varinha de condão. Muitas são as resistências. Temos ainda uma elite muito

conservadora, preconceituosa, que torce a cara quando vê pobres nos aeroportos ou

negros entrando nas universidades. Ainda temos muito ranço conservador no Brasil.

Para se mudar o Brasil e ter hegemonia na mudança, é preciso tempo e trabalho.

No entanto temos consciência, Deputado Gilberto Abramo, de que não apenas o PT

mas  também  os  partidos  aliados,  do  qual  o  PRB  também  faz  parte,  estão

conseguindo fazer com o que o Brasil seja o que é hoje, mesmo nos limites do que

propusemos a fazer. Muito ainda há de ser construído, muitas reformas estruturais

precisam  vir.  Essas  reformas  estruturais  precisam,  muitas  vezes  -  repito  -,  ter

hegemonia na sociedade. Não é simples fazer uma reforma agrária. Não basta ter

uma varinha de condão e com ela dividir as terras. É preciso ter maioria brasileira

querendo fazer uma reforma agrária mais profunda, é preciso consciência de que os

sem-terra precisam de terra para trabalhar, e isso não pode ser apenas o desejo dos

que não têm terra, mas também da nação brasileira. Depende, portanto, de maioria

de debate político. Não é fácil dividir  renda. Quem dera! Por meio de um decreto,

divide-se renda no Brasil e quem é muito rico vai ficar mais ou menos, e quem é

pobre também. Quem dera se fosse com uma varinha de condão. É difícil. Quem tem

muito  não  gosta  de  soltar  nada.  Para  fazer  reforma  tributária,  dividindo  renda  e

taxando as grandes riquezas, precisa-se de maioria no parlamento, nos governos dos

Estados. O PT está preparando-se para isso, é esse o nosso programa.

Ou seja, dividir mais a renda. Quando o PT assumiu o governo, as universidades

federais disponibilizaram vagas - como disse o Lula - quase que absolutamente para

os brancos de olhos azuis. Estabelecer a cota foi uma dificuldade. O DEM entrou com

um processo no STF contra as cotas raciais e as cotas para os pobres. Queriam

proibir cotas nas universidades públicas. A criação do ProUni também gerou muitas

insatisfações. Queremos que pobres e negros brasileiros tenham condições iguais de

frequentar  as  escolas  públicas.  Para  isso  é  preciso  dividir  renda  e  ter  todos  os

acessos à educação. Portanto o PT quer se preparar com os nossos aliados para

fazer  transformações  ainda  mais  profundas  no  Brasil.  Essa  foi  a  discussão  que
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fizemos  à  noite,  no  Minascentro,  com  mais  de  2  mil  militantes  e  aliados  do  PT.

Estamos preparando o debate do País que queremos no futuro.

Por fim, Presidente, contamos com a presença da Presidenta Dilma apenas no dia

seguinte, na terça-feira, ontem. Ela escolheu ir a Neves apresentar o seu governo.

Deputado Tadeu Leite,  foram entregues 1.600 casas populares. Estive lá,  e 1.600

apartamentos foram entregues em Neves. E faço um parêntese: quando o governo do

Estado vai lá, é só para anunciar a construção de presídio e de mais celas. Então,

quando a Presidenta Dilma foi lá, as pessoas, desconfiadas, disseram: “será que ela

vai  anunciar  a construção de mais presídios?”.  Não,  ela foi  anunciar  1.600 casas

populares.

Em Minas,  completamos 800 mil  pessoas com casas do programa Minha Casa

Minha Vida. É uma cidade. Em Minas, 800 mil pessoas já foram agraciadas e estão

dentro de uma casa do Minha Casa Minha Vida. É muita coisa para Minas Gerais. É

um programa que nunca tinha sido executado e que foi implantado pelos governos

Lula e Dilma. Não havia um programa extenso de casas populares. A Presidenta fez

questão de anunciar isso em Ribeirão das Neves. Como disse, Deputado Cabo Júlio,

em  vez  de  a  Presidente  anunciar  a  construção  de  presídio,  ela  anunciou  casas

populares em Neves.

É  importante  dizer  que  ela  também  anunciou  a  vários  Prefeitos  que vieram  do

interior um maquinário para as políticas agrícolas do Estado: patrol, exatamente para

abrir  as  estradas  vicinais  e  escoar  os  alimentos  produzidos  pelos  pequenos

produtores, e retroescavadeiras, para fazer as barraginhas do Norte de Minas - os

Deputados Tadeu e Paulo Guedes conhecem bem isso -, a fim de que as pessoas

não  morram  de  sede  na  seca  prolongada.  Ela  foi  lá  e  entregou  essas  pás

carregadeiras e, até o final do ano, entregará também os caminhões caçambas. Todo

o  maquinário  é  para  a  agricultura  familiar,  com  recursos  do  Ministério  do

Desenvolvimento Agrário. São 766 Municípios agraciados com esse programa.

Concederei aparte ao nobre Deputado Cabo Júlio, mas antes queria dizer que o

Ministro Mercadante também estava lá e anunciou - o Deputado Paulo Guedes, que

também estava presente,  ouviu  -  vagas para o Programa Nacional  de Acesso ao

Ensino Técnico e Emprego - Pronatec. Completamos 380 mil jovens que entraram no
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Pronatec  vindos  do  programa  Brasil  sem  Miséria.  Agora  os  jovens  mais  pobres

passaram  a  ter  uma  vaga  no  ensino  profissionalizante  e  sairão  de  lá  com  uma

profissão,  um trabalho.  Então  teremos  mais  mão de  obra,  fator  essencial  para  a

segurança pública, que o Deputado Cabo Júlio conhece tão bem, anunciado como

sistema educacional. É isso que a Dilma foi fazer em Neves.

E vejo aqui os arautos do azar, que ela chama de pessimistas, cobrarem: “cadê a

BR-381, cadê a BR-040, cadê o Anel Rodoviário?”. A Presidenta Dilma já reservou

dinheiro do PAC para isso, mas os urubus de estrada, os que acham que é apenas

isso que deve ser cobrado, esses não conseguem enxergar, Deputado Cabo Júlio, as

pessoas e o social.

Mas, muito mais vamos fazer por esse Brasil. Eu fiquei orgulhoso de receber aqui

na nossa Casa, na Casa do povo mineiro, o querido Presidente Lula, e de receber a

nossa querida Presidenta Dilma lá em Ribeirão das Neves e no Minascentro.

O Deputado Cabo Júlio (em aparte)* - Aprendi há alguns anos que política é a arte

de  colocar  defeitos  nos  adversários  e  qualidades  naqueles  que  são  nossos.

Independentemente da questão política,  ninguém pode negar,  nem os partidos da

Oposição nem da Situação, que o governo Lula e agora Dilma mudaram a história

deste  país.  Vi  hoje  no  jornal  “O  Tempo”  uma  senhora  recebendo  uma  casa.  É

diferente quando uma pessoa que nunca teve casa, que morava em um barraco, sem

água, sem luz, com “gato”, diz: “Já tenho dignidade porque tenho uma casa”. Isso,

para muita gente, pode ser política, mas para essa pessoa é tudo, é a vida dela.

Fui Deputado tanto no governo Fernando Henrique quanto no governo Lula, e o

governo  Lula  mudou  a  história  deste  país,  e  mais  ainda,  mudou  a  história  das

pessoas  pobres  deste  país,  das  pessoas  sem  esperança,  das  pessoas  que  não

podiam entrar na Universidade Federal. Quando entrávamos lá, só havia carro do ano

estacionado, porque só rico entrava lá, rico que tinha condições de pagar um cursinho

caro para entrar.  Hoje, as pessoas pobres entram na universidade, os negros, as

minorias entram. As pessoas têm uma condição de viver melhor, de comer melhor.

O Presidente Lula deixa um grande legado, porque ele sabe o que significa matar a

fome de alguém porque ele já viveu isso. E tem muita gente que fala que foi exilado

do País, mas foi para a França estudar. Este exílio é diferente: ser preso em uma
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masmorra por defender a democracia. Então, o governo Lula, com todos os defeitos e

qualidades que qualquer governo tem, mudou a história deste país. E quem diz isso,

mais  do  que  qualquer  partido  da  Situação,  PT  ou  PMDB,  são  as  urnas,  e  as

pesquisas até hoje estão falando isso. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Cabo Júlio. Ressalto também

que isso foi dito aqui, no Plenário da Casa, com Prefeitos e Vereadores, com o povo

pobre. O Deputado Tadeu Martins Leite estava aqui, querendo dar um abraço no Lula,

um beijo no Lula, querendo autógrafo. Isso mostra que é um Presidente que depois

de oito anos saiu com um respaldo grande, especialmente dos mais pobres.

Então, Deputado Hely Tarqüínio, foi uma honra ter aqui o Presidente Lula. Agradeço

mais  uma vez,  aliás,  não  agradeço,  parabenizo  o  Presidente  Dinis  Pinheiro,  por

entender o papel que cabe à Assembleia Legislativa, ao receber o Presidente Lula

com o carinho que merecia, ao recebê-lo como porta-voz de todos nós, Deputados.

O Deputado Doutor  Wilson Batista (em aparte)*  -  Serei  breve.  Quero só deixar

claro, para que a história também não traga algumas inverdades, que no governo

anterior ao governo Lula as pessoas, sim, podiam frequentar as universidades. Eu

mesmo fui um que ingressei na universidade em 1990, por meio do vestibular, e sou

oriundo de família humilde, fui vendedor de picolé e lavador de carro. Então, ninguém

nunca foi  impedido de frequentar  a universidade.  Esse mérito,  hoje,  não se deve

somente às lutas do governo do PT.

Não quero demonizar o governo do PT, porque sei que tem um trabalho, tem seu

mérito e seus investimentos sociais,  e todos nós temos de estar felizes com isso,

manter e preservar esse avanço social. Mas, somos contra outra coisa. Por que não

investir  também  em  obras  de  infraestrutura  no  País?  Por  que  não  fazer  outros

investimentos para resolver a criminalidade? O Brasil bate recordes no mundo em

homicídios,  são  45  mil  por  ano.  Por  que  não  fazer  outras  ações,  principalmente

voltadas para a segurança, para a melhoria da saúde, para a melhoria da educação?

E manter, sim, os seus investimentos sociais, as suas bolsas.

Mas temos que avançar, porque hoje o Brasil está com um futuro sombrio. Estamos

diante  de uma inflação ameaçando retornar,  o  nosso PIB é  um  dos menores da

América Latina,  o  País  não está mais  crescendo,  simplesmente  está  acumulando
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alguns desperdícios que farão falta no futuro.

Nosso país hoje, apesar de ser a sétima riqueza, de ser a sétima nação no mundo,

tem problemas gravíssimos a serem enfrentados.  Se não houver  planejamento,  o

futuro será sombrio, tudo em virtude dos desperdícios do governo federal, que recebe

uma fortuna para administrar e sempre fala somente de seus projetos sociais. Deveria

também falar de seus fracassos. Somos a favor dos seus acertos, mas contra os seus

erros e fracassos.

O  Deputado  Rogério  Correia*  -  Peço  um  minuto  para  terminar.  Doutor  Wilson

Batista,  conheço o  pensamento  de  V.  Exa.  Imagino  que pensa que resolveria  os

problemas do Brasil com o governo passado do Presidente Fernando Henrique, que

defendeu. Foi ele quem, na consciência de V. Exa., elevou o Brasil ao que é hoje. É

uma  diferença  que  temos,  evidentemente  básica.  Não  só  eu  penso  assim,  mas

também o povo brasileiro.  O governo que V. Exa. defende não fez absolutamente

nada, pelo contrário.

V. Exa. cita o acesso à universidade e dá um exemplo. Hoje temos um programa

para  milhões.  O  capitalismo  que  V.  Exa.  defende  é  o  daquele  que  pode  mais.

Defendemos outra coisa: defendemos um programa social para que milhões tenham

o mesmo direito,  e não a  luta  patricida para que um alcance.  Nossa diferença é

exatamente entre o social e o egoísmo, entre o individualismo e o coletivo. Somos

pelo coletivo. Esse é o governo do Presidente Lula, que é bastante diferente daquilo

que V. Exa. pensa. Sabemos disso.

O Presidente Lula está no caminho certo. Por isso que ele é tão querido e pode

andar pelas ruas, ser abraçado e beijado. Já o outro, Fernando Henrique Cardoso, se

andar pelas ruas, corre o risco de ser apedrejado. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostaria de falar

sobre  dois  assuntos que me trouxeram à  tribuna.  Primeiramente,  quero  hipotecar

apoio à iniciativa do Governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Felizmente estamos

fazendo com que as nossas preocupações, Deputado Rômulo Viegas, ao longo dos

anos, dos debates, possam ecoar no Congresso Nacional.
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Dirijo minha fala, neste momento, ao cidadão que não consegue ter uma segurança

pública à altura da que merece e, mais que isso, com sentimento de desespero, vê

que o infrator, aquele que praticou crime grave, é menor adolescente. Por isso rendo

minhas homenagens à iniciativa  do Governador  Geraldo Alckmin,  que está  nesse

mesmo fronte, no mesmo fronte que estamos, ao defendermos a população de bem.

Defendemos que o menor de 15, de 16, de 17 anos receba punição proporcional à

gravidade do crime que tenha cometido.

Deputado  Rômulo  Viegas,  temos  aqui  uma  matéria  publicada  nos  jornais

recentemente: “Adolescente furta arma de companhia da PM e mata mãe e filha na

cidade de Conquista”. Deputado Hely Tarqüínio, o menor foi  detido quando seguia

para a cidade vizinha, com o carro de uma das vítimas. Segundo a polícia, ele já foi

apreendido 13 vezes pelo crime de furto.

Quando tocamos nesse assunto, inúmeros Deputados dizem:" Ah, não pode punir

severamente o infrator porque ele está em desenvolvimento!”. Em um país um pouco

mais  sério  isso  não acontece.  Quando falo  de  país  mais  sério,  falo  daquele  que

respeita o cidadão, que respeita principalmente a dor da vítima. Aí me aparece outro

líder, advogado, Juiz, Promotor, Desembargador ou Deputado dizendo: "Cadeia não

conserta ninguém". A função da punição, em primeiríssimo plano, primeiramente, não

é consertar, mas punir. Nesse caso estamos vendo, Deputado Rômulo, uma enorme

inversão de valores. O primeiro objetivo da pena é punir, e não ressocializar, caso

contrário não haveria pena. Para quê vamos discutir  pena se aparecem inúmeras

autoridades  tentando  nos  convencer  de  que  esse  infrator  que  furtou  uma pistola

ponto-quarenta no quartel da Polícia Militar, na cidade de Conquista, não deve ser

punido severamente?

Esse menor já tinha 13 passagens na polícia por furto e ainda comete um bárbaro

latrocínio, Deputado Dalmo. V. Exa., que é advogado militante nessa área há muito

tempo, sabe que foi um bárbaro latrocínio. Ele matou uma senhora de 70 anos e sua

filha, de trinta e poucos anos, para roubar o carro delas. E aí, vem aqui um Deputado,

um Juiz, um advogado, dizer que esse menor deverá ser punido com três anos de

internação?

Um dos princípios fundamentais da nossa Constituição da República é a dignidade
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da pessoa humana. Mas, nesse caso, parece que a dignidade da pessoa humana é a

do menor infrator,  parece que o estatuto diz que não existe dignidade da pessoa

humana para a vítima. Isso é zombar das vítimas, Deputado Dalmo.

Há  pouco  tempo,  Deputado  Rômulo,  escrevi  um  artigo  com  o  seguinte  título:

"Quando a vida do  criminoso vale  mais do  que a sua".  O latrocínio é o exemplo

clássico disso.

Deputados  Rômulo  e  Dalmo,  advogado experiente,  e  Sebastião  Costa,  também

advogado experiente e escrevente de um fórum por muito tempo, que também nos

acompanha, vamos voltar agora ao caso de São Paulo. Um jovem universitário de 19

anos  chegava  em  casa,  no  condomínio  em  que  morava,  e,  ao  abrir  a  porta,  de

mochilas nas costas e de costas, foi abordado por um adolescente de 17 anos. Esse

caso vai  ficar emblemático, Deputado Rômulo. Faltava um dia para o adolescente

completar  18  anos,  pois  estava  com  17  anos,  11  meses  e  29  dias.  O  jovem

universitário não esboçou nenhum tipo de reação, Deputado Sebastião Costa, por

sinal ainda estava de costas para o seu algoz. Mais um latrocínio. Punição máxima

para o autor do latrocínio: medida de internação de três anos. “Como é, Deputado

Sargento Rodrigues?” É. O autor estava com 17 anos, 11 meses e 29 dias. Essa

punição  máxima  é  baseada  em  qual  aspecto?  Na  Lei  nº  8.069,  de  1990,  mais

conhecida  como  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  -  ECA.  Qual  é  a

proporcionalidade da pena?

Ilustres Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Sebastião Costa, Cesare Beccaria, em

sua obra “Dos delitos e das penas”,  diz que o delito,  a infração penal ou o crime

devem ser acompanhados na dosimetria da sua pena à medida da sua gravidade.

O que o ECA fez, e para o que precisamos acordar? O ECA diz que se o menor

entrar na sua casa, roubar um eletrodoméstico, joias e dinheiro, a punição máxima

será de três anos. Deputado Dalmo Ribeiro Silva, se ele adentrar o sítio de V. Exa.,

furtar um saco de laranja ou de manga, a punição máxima será de três anos, se isso

desse punição - não é o caso. Se ele entrar em uma padaria, furtar um pacote de pão

ou de biscoito, a punição máxima será de três anos. Se ele arrombar um carro, a

punição máxima será de três anos. Se ele furtar 50 carros, será a mesma punição.

Mas os idealizadores do ECA se esqueceram de que o maior bem jurídico é a vida e
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balizaram tudo na mesma vala, jogaram tudo na vala comum, e os crimes violentos

contra as pessoas também passaram a receber a mesma punição: três anos. Então,

se o jovem adolescente mata 10, 15 ou 20 pessoas, a punição é a mesma: medida de

internação de três anos. Onde está prevista essa pena? No art. 121 da Lei nº 8.069.

Deputado Hely Tarqüínio, não chegou o momento de rediscutirmos o assunto? Será

que a vida  desse jovem universitário  não  vale  nada?  Vamos apenar  esse menor

infrator com três anos? Isso é zombar da vítima. É dizer à sociedade que a vida do

cidadão que trabalha, que pega marmita, que a coloca debaixo do braço,  pega o

ônibus lotado para trabalhar, para ganhar um salário mínimo, mais uma cesta básica

e um vale-transporte, não vale nada. Se o outro é menor e cometeu um homicídio

bárbaro, triplamente qualificado, latrocínio, estupro seguido de morte, a medida de

internação é a mesma: três anos.

Deputado Hely  Tarqüínio,  pergunto:  até  quando ficaremos calados? Até quando

esta Casa não irá cobrar dos Deputados Federais uma resposta? E da Presidente da

República? Esse discurso de dizer que esse menor, que está matando, cometendo

latrocínio, estupro seguido de morte, ou seja, crimes violentos contra a pessoa, não

teve uma vida social adequada, na tentativa de atrelar a prática de crime violento à

condição social, é conversa para boi dormir. Esse discurso está falido.

Morei na Cabana Pai Tomaz por 30 anos. Lá fui criança e adolescente, e os jovens

não praticavam esse tipo de crime. Podemos, sim, e afirmo: se um menor pratica um

furto de um pacote de pão, de um saco de laranja, de um biscoito, de um picolé ou de

um chocolate, o crime é praticado por uma classe social desprovida de recursos, mas

tem tratamento adequado no órgão penal. O princípio de insignificância, de bagatela

e de pequena monta estão previstos, até porque ninguém vai ser encarcerado por

isso. Mas estamos falando da vida, Deputado Romel. É a vida. Será que só a vida do

infrator vale?

Já estou terminando, Sr. Presidente. Vamos trocar: se fosse o jovem de 19 anos

que tivesse matado, no latrocínio, o menor de 17 anos, 11 meses e 29 dias, seria

punição máxima para ele, 30 anos de cadeia. Seriam 30 anos de cadeia para o filho

de qualquer um. Esse discurso de que é pobre e pode matar está ultrapassado, não

convence ninguém.
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O maior bem jurídico é a vida, mas a vida de todos, e não apenas a do adolescente.

Uma  coisa  é  o  cidadão  praticar  furto  para  matar  sua  fome,  outra  é  ele  pegar

metralhadora  para  assaltar  banco,  cometer  latrocínio.  A  diferença  é  gigantesca.

Então,  várias  pessoas,  Deputados,  advogados,  Promotores,  entidades,  religiosos,

filósofos, sociólogos, psicólogos vêm com esse “discursinho”, como se a vida lá fora

fosse poesia, como se o mundo fosse lírico. Não, lá fora não é assim. Se perderem

filhos nessas circunstâncias...

Deputado Rômulo, tenho ocupado esta tribuna diversas vezes. Da outra vez, foi o

caso do garoto João Hélio, do Rio de Janeiro, arrastado por sete quarteirões. Um dos

bandidos, que tinha 17 anos, não cumpriu seis meses de internação e voltou para a

rua.

Sr.  Presidente,  agradeço  a  V.  Exa.,  como  sempre  um  maestro.  Temos  muito

respeito por V. Exa., mas esta Casa precisa acordar. Não podemos postergar mais o

debate. Menor que pratica crime violento precisa ser punido exemplarmente. 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.

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 4.585 a 4.592/2013,

da Comissão de Segurança Pública, e 4.593 e 4.594/2013, 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
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nesta reunião pelas Comissões de Segurança Pública - aprovação, na 7ª Reunião

Ordinária, em 16/4/2013, dos Requerimentos nºs 4.530 a 4.533/2013, do Deputado

Cabo Júlio, e 4.544/2013, da Deputada Liza Prado; de Transporte - aprovação, na 3ª

Reunião Extraordinária, em 17/4/2013, do Projeto de Lei nº 3.801/2013, do Deputado

Rômulo Veneroso, e dos Requerimentos nºs 4.440, 4.466, 4.526, 4.527 e 4.545/2013,

do Deputado Anselmo José Domingos, 4.494/2013, do Deputado Bonifácio Mourão,

4.521/2013, do Deputado Tenente Lúcio, e 4.547/2013, do Deputado Cabo Júlio; e de

Saúde - aprovação, na 5ª Reunião Ordinária, em 17/4/2013, dos Projetos de Lei nºs

3.098/2012, com a Emenda nº 1, do Deputado Gustavo Valadares, e 3.680/2012, do

Deputado João Leite, e dos Requerimentos nºs 4.518/2013, da Deputada Liza Prado,

4.522/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, e 4.528/2013, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva (Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres

- A seguir, é submetido a discussão e votação e aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 2.525/2011 (À sanção.).

Votação de Requerimentos

O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a

Proposta de Emenda à Constituição nº 46/2013 em que solicita seja encaminhado ao

Presidente da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais

-  Aspra-PM-BM -  pedido  de informações quanto  à  viabilidade e  conveniência das

medidas sugeridas na referida Proposta. Em votação, o requerimento. As Deputadas

e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  Especial  para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de

Emenda à Constituição nº 46/2013 em que solicita seja encaminhado ao Presidente

do Centro Social dos Cabos e Soldados pedido de informações quanto à viabilidade e

conveniência  das  medidas  sugeridas  na  referida  Proposta.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

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

Requerimento  da  Comissão  Especial  para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de

Emenda à Constituição nº 46/2013 em que solicita seja encaminhado ao Presidente
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da Associação dos Servidores do  Corpo de Bombeiros  e  Polícia Militar  de  Minas

Gerais - Ascobom - pedido de informações quanto à viabilidade e conveniência das

medidas sugeridas na referida Proposta. Em votação, o requerimento. As Deputadas

e  os  Deputados  que  o  aprovam  permaneçam  como  se  encontram.  (-  Pausa.)

Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  da  Pessoa  com  Deficiência  em  que  solicita  seja

encaminhado à Escola Educarte, localizada no Município de Contagem, pedido de

informações sobre a existência de vagas para alunos com deficiência, em razão de

relato enviado a essa Comissão sobre suposta recusa de matrícula desses alunos.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

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

Requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  que  solicita  sejam

encaminhados  trecho  das  notas  taquigráficas  da  7ª  Reunião  Extraordinária  desta

Comissão, realizada em 8/4/2013, ao Reitor da Escola Superior Dom Helder Câmara

e  pedido  de  providências  para  que  apure  supostas agressões  a  João Paulo  dos

Santos Filho, ocorridas na referida instituição e praticadas por três alunos policiais,

bem como o envio à Comissão das conclusões obtidas ao término da averiguação.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

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

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja encaminhado

à Ouvidoria da Unimed em Minas Gerais pedido de providências em relação à falta de

atendimento  à  criança  Bruna  Couri  Drummond  Delgado  Meireles,  bem  como em

relação à falta de resposta à mãe da criança, Paula Couri Drummond Costa, que

enviou  carta  à  referida  instituição  relatando  o  acontecido  e  apresentando

reclamações.  Em votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que o

aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento  da  Comissão  de  Segurança  Pública  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Presidente  do  Sindicato  das  Empresas  de  Transporte  de

Passageiros de Minas Gerais - Sindpas - pedido de providências para a formação,

com as autoridades que menciona, de uma força-tarefa com a finalidade de combater

o aumento da violência e da criminalidade nos veículos de transporte intermunicipal e
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interestadual,  bem  como  o  transporte  clandestino  no  Estado.  Em  votação,  o

requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se

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

Requerimento  da  Deputada  Liza  Prado  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

representante  legal  da  Empresa  Brasileira  de  Correios  e  Telégrafos  pedido  de

informações sobre o motivo pelo qual correspondências remetidas pelo gabinete da

referida Deputada não são entregues aos destinatários moradores de vilas e favelas.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

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

Requerimento  do  Deputado  Duarte  Bechir  em  que solicita  seja  encaminhado  à

empresa  Arteris  -  Auto  Pista  Fernão  Dias,  concessionária  da  BR-381,  pedido  de

providências para a instalação de iluminação no trecho entre os Km 649 e 650, no

Município de Santo Antônio do Amparo. Em votação, o requerimento. As Deputadas e

os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Oficie-se.

Requerimento  do  Deputado  Zé  Maia  em  que  solicita  que  o  Projeto  de  Lei

Complementar nº 33/2012 seja distribuído, em 2º turno, à Comissão de Fiscalização

Financeira.  Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o

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

2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a Presidência passa à

2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a votação da matéria constante na

pauta.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gustavo Valadares em

que solicita  a inversão da pauta desta reunião,  de modo que o Projeto de Lei  nº

3.843/2013 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão,

e que o Projeto de Lei nº 2.573/2011 seja apreciado logo após o Projeto de Lei nº

3.843/2013. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Gilberto Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, também apresentei um requerimento

solicitando o adiamento de votação do Projeto de Lei nº 3.826, que fala justamente
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sobre o incentivo aos jovens inventores. Pedi e faço questão dessa inversão antes de

entrarmos na discussão de meu requerimento, depois de um diálogo ontem com o

Escritório  de Prioridades Estratégicas buscando entender por  que simplesmente o

corpo do projeto foi enviado sem seu devido conteúdo, que são as regras, uma vez

que elas serão estabelecidas pelo governo do Estado. Vi inúmeras alegações e, na

verdade, não vi nenhuma que justificasse o fato desta Casa não ter condições de

discutir as regras que serão estabelecidas.

O  que  me  chamou  a  atenção,  Deputado  João  Leite,  é  que,  em  determinado

momento,  uma pessoa desse escritório  - porque indaguei  a respeito do valor  que

seria destinado - disse que poderia chegar em torno de R$50.000,00 para o jovem

inventor, para o projeto. Perguntei qual seria a garantia do retorno desse dinheiro, e

eles disseram que não dariam nenhuma garantia. Ou seja, seria um investimento no

Banco Santos. O governo destinaria R$2.000.000,00, R$3.000.000,00 de incentivo, e,

se a invenção não fosse aceita pela sociedade, o dinheiro investido não resultaria em

nada.

É muito fácil eles dizerem isso porque o dinheiro não é do bolso deles. Duvido que

essas  pessoas  que  compõem  esse  escritório  aplicariam  seu  dinheiro  em  um

investimento de alto risco. Certamente não. Mas como é nosso dinheiro, dos nossos

impostos, não tem nenhum problema investir, e, se houver a perda, fica elas por elas.

É um projeto,  Presidente,  que precisa  ser  melhor  discutido.  Tenho batido nesta

tecla:  vamos  discutir  o  conteúdo,  que  precisa  passar  por  esta  Casa.  Mas  estão

insistindo, estão batendo o pé e dizendo: “Não, isso é prerrogativa do Executivo”. Ora,

não sei se poderia dizer que, enquanto houver essa teimosia, também deste lado

serei teimoso. De acordo com o Regimento, é preciso não permitir que esse projeto

seja votado até que, Deputado André Quintão, possamos melhor discuti-lo, porque

são R$50.000,00 por invenção. São só R$50.000,00. Se houver perda, não haverá

problema.

Sou favorável ao encaminhamento, à inversão da pauta, mas não poderia deixar de

fazer esse questionamento.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João  Leite.

O  Deputado  João  Leite*  -  Deputado  Hely  Tarqüínio,  eu  e  o  Deputado  Gilberto
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Abramo concordamos  em tudo,  concordo com ele até  nessa matéria.  Já tivemos

oportunidade de debater isso na Comissão, e é interessante porque o Deputado se

beneficia das pesquisas. A igreja do Deputado Gilberto Abramo instalou no Nordeste

brasileiro uma fazenda maravilhosa que tem uma plantação a partir do gotejamento.

É uma pesquisa oriunda de Israel, que nasce justamente do apoio permanente que

esse  país  e  outros  dão  à  pesquisa.  É  o  que  Minas  Gerais  está  fazendo  neste

momento.  Ele  gosta  de  dizer  que  não,  que  compraram  essa  pesquisa  de  uma

empresa. Mesmo que seja de uma empresa, foi alguém que fez essa descoberta.

O gotejamento é um exemplo. Um jovem cientista descobriu o “software” em que a

gota sai a partir do calor da planta.

A igreja do Bispo Gilberto faz um trabalho maravilhoso. Imagine neste momento de

tanta  seca  no  Nordeste  brasileiro,  no  agreste,  como  isso  seria  útil.  Temos  lá  a

Fazenda Canaã, da qual me lembro bem. Isso ocorreu em função de uma pesquisa,

do  investimento  que  se  fez  em jovens.  Foi  assim,  Deputado  André  Quintão,  que

nasceu o Facebook. Um jovem do Massachusetts Institute, em suas pesquisas, criou

o Facebook. Ganhou muito dinheiro a partir  daí, mas foi muito importante também

para a comunicação. É isso que o governo de Minas deseja, qual seja premiar os

pesquisadores, os inventores, os jovens que vão para o estudo, para a pesquisa, e

merecem o apoio do governo. Ao final, dará alguma coisa para a nossa população,

quem  sabe  para  o  nosso Norte  de  Minas,  para  o  nosso  Jequitinhonha,  tão  bem

defendido pelo Deputado André Quintão. Essa é a nossa expectativa.

Votaremos favoravelmente, acompanhando o que há tempo o Deputado Gilberto

Abramo fez no Brasil, ao alcançar aquela população carente do Nordeste brasileiro,

com a Fazenda Canaã.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Parece-me, Presidente, que há um acordo para a

alteração da pauta, a fim de encerrar a discussão do Projeto de Lei nº 3.843 para que

ele possa voltar às comissões e ter as emendas analisadas.

Agora, em relação a esse projeto, ao qual tanto o Deputado Gilberto Abramo quanto

o Deputado João Leite fizeram referência, eu queria manifestar minha opinião.
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A intenção do projeto é positiva. Conceder incentivo financeiro para pessoas físicas

que se dedicam a desenvolver ideias, propostas, projetos, tecnologias para empresas

de base tecnológica, num momento anterior, é importante. Desenvolve-se primeiro a

ideia, e depois o Estado teria outros mecanismos de incentivar a implementação da

empresa. Esse projeto, que eles chamam de “startup” é exatamente no sentido de

facilitar o desenvolvimento da ideia. Então a intenção, de fato, é boa. Já tive até a

oportunidade de conversar com o próprio Governador sobre o projeto. Ele tem muito

interesse nele. Acho que a ideia é boa. No entanto, na primeira versão, ele somente

autorizava  um  mecanismo  de  concessão  do  incentivo  financeiro.  Basicamente

autorizava  o  governo  a  conceder  o  incentivo  financeiro  para,  inclusive,  seguir  a

recomendação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Publicamente, até pela imprensa,

disse que era um cheque absolutamente em braco aprovar uma lei dizendo que o

governo do Estado está autorizado a conceder incentivo financeiro para pessoa física

desenvolver  uma ideia.  Ficava  claro  que a  Assembleia  Legislativa  nunca  poderia

aprovar  um  projeto  com  aquela  flexibilidade.  Qual  era  o  critério,  o  processo  de

escolha?  Então  o  próprio  governo  do  Estado,  a  partir  dessa  manifestação  -  e  a

Deputada Maria Tereza Lara acompanhou esse debate -, apresentou um substitutivo,

que avança um pouco. Ele já fala em seleção, de critérios para a apresentação de

projetos, já cria mecanismos maiores de controle.

O Deputado Duarte Bechir  providenciou uma reunião com os responsáveis  pelo

Escritório de Prioridades para elucidar o projeto. Sabemos que fazemos uma lei para

ela ser permanente.

Hoje  sabemos do objetivo  do  governo com esse projeto,  similar  ao do  governo

federal: incentivar o desenvolvimento dessas ideias para a criação de empresas de

base tecnológica. Mas a lei é permanente; portanto, não podemos deixar um projeto

completamente  aberto,  porque  outro  governante  pode-se  utilizar  dele  para,  por

exemplo, conceder incentivo financeiro para uma pessoa física por livre escolha, sem

qualquer critério. Então, o substitutivo de fato melhora o projeto original.

Mas  entendemos  que  ainda  podemos  aperfeiçoá-lo,  identificando,  por  exemplo,

quem vai coordenar esse programa no âmbito do governo do Estado. O projeto e o

substitutivo falam em regulamento, cuja elaboração tem de ser coordenada. Então,



1160
____________________________________________________________________________

seria importante que o Escritório de Prioridades ou outro órgão seja identificado por

nós, até para que possamos acompanhar o regulamento.

Os técnicos do governo alegaram que, se colocássemos desde já todos os critérios

e valores, poderíamos engessar sua tramitação. Como é um projeto inovador, que

precisa  tramitar  com  agilidade  -  lembrando  que,  do  ponto  de  vista  legal,  sua

implementação poderia ser prejudicada no ano que vem, por ser ano eleitoral -, sou

até  sensível  a  esse  argumento.  Não  podemos  engessar  demais,  porque  não

podemos imaginar agora o que vamos encontrar no mundo real de disputa por parte

dessas pessoas, que podem desenvolver boas ideias. Mas também não podemos dar

um cheque em branco. Então, concordando com o Deputado Gilberto Abramo, temos

de formular alguns critérios. No caso do Fundo de Erradicação da Miséria - FEM -,

por  exemplo,  de  que  fui  relator,  estabelecemos  um  comitê  gestor,  de  que  a

Assembleia participa, representada por mim. Então, quando se vai discutir o plano de

aplicação  do  FEM,  que  é  transversal  -  vai  gente  da  Sedese,  da  Secretaria  de

Trabalho, da Secretaria do Vale do Jequitinhonha, por exemplo -, eles apresentam a

proposta de aplicação do recurso. Ou seja, temos ao menos a informação sobre onde

ele será aplicado. Obviamente, eu, a Deputada Maria Tereza Lara e nossa bancada

temos sensibilidade e não queremos atrapalhar  a tramitação, para que o governo

disponha desse mecanismo, mas pretendemos que haja sensibilidade também para

que se criem mecanismos de maior controle, sem se engessar.

O mesmo vale para o Projeto de Lei nº 1.631, que estou inscrito para discutir, mas

sobre o qual vou adiantar alguma coisa, para ganharmos tempo. O projeto trata da

redução da contrapartida na área da lei de incentivo cultural. Vou discuti-lo por uma

hora quando ele for posto em votação, mas minha posição é muito clara. É importante

reduzir a contrapartida dos pequenos e médios empresários, para facilitar a captação

no interior? Talvez seja importante neste momento. Portanto, concordo com a redução

para 1% e 3% de contrapartida para os pequenos e para os médios empresários,

respetivamente. Concordo. Mas apresento uma emenda para tratar de outro ponto.

Hoje,  de  acordo  com  o  substitutivo  aprovado  na  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, a contrapartida cai de 20% para 5% para empresas de grande porte, com

faturamento superior a R$28.000.000,00.
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Sabe  quem  mais  contribui  e  faz  parcerias  na  área  da  cultura?  São  grandes

empresas:  Ambev  e  Vivo.  Nada  tenho  contra  elas;  pelo  contrário,  sei  que  as

utilizamos muito. Mas faz sentido reduzir a contrapartida da Ambvev e da Vivo? Fiz as

contas,  por  alto,  na  audiência  pública  que  realizamos:  se  transformarmos  essa

contrapartida em valores monetários, serão quase R$2.000.000,00 a menos. Sei que

a lei diz que a contrapartida pode ser em espaço físico, material de divulgação, etc.,

mas, se transformarmos isso em valores monetários, o prejuízo é esse.

Alguns alegam a dificuldade de captação por causa da crise, mas será que a crise

pegou a Vivo e a Ambev? Pelo menos essas duas eu tenho certeza que não, até pelo

nível das suas propagandas. Então, com isso, o que estaremos fazendo, no fundo, é

propiciar um “marketing” cultural barato para essas grandes empresas, enquanto a

banda de São Gonçalo do Rio das Pedras, o Coral das Lavadeiras de Almenara e a

banda  de  Carmésia  estão  sem  instrumento,  sem  local  de  encontro,  sem  apoio

financeiro. Acho que isso não é correto.

Realizamos  uma  audiência  pública.  Muitos  artistas,  empreendedores  sérios

defendem essa redução, porque estão com dificuldade de captar  recursos dessas

grandes empresas, cuja opinião respeito.  Vou assumir o compromisso de que não

vou obstruir, mas sim de que vamos resolver isso no voto. Não obstruí esse projeto,

sabem  por  quê?  Se  não  o  votarmos,  o  que  acontecerá?  As  empresas  estão

esperando, não estão entrando hoje porque estão esperando a lei.  Então, não há

financiamento nenhum, a lei hoje está paralisada. Então, por questão até de respeito

às  opiniões  contrárias,  e  para  não  atrapalhar,  não  vou  obstruir,  mas  vou  tentar

convencer os Deputados e as Deputadas para chegarmos a um meio termo. O prazo

de validade da lei, no substitutivo, é até 2019, então que seja, pelo menos, até o final

de 2016, para avaliarmos melhor esse prazo de aplicação. Não imagino que teremos

uma crise econômica tão prolongada, os eventos vão até o final de 2016.

Então, até podermos votar esse projeto, gostaria que os Deputados analisassem

essas duas emendas. Todos aqui sabem, principalmente quem tem base no interior,

das dificuldades dos grupos de folia de reis, de congados, das bandas, e nós vamos

abrir  mão  de  recursos  para  grandes  empresas  que  faturam  mais  de

R$28.000.000,00? Eu queria que alguém me convencesse de que essas empresas
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estão precisando dessa mãozinha da Lei de Incentivo Cultural. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Maria Tereza Lara.

A Deputada Maria Tereza Lara - Sr. Presidente, concordo com a inversão de pauta,

mas  gostaria  de  confirmar  o  que  disse  o  Deputado  André  Quintão.  Houve  uma

reunião, por iniciativa do Deputado André Quintão, na qual estive presente, com os

Deputados  Gilberto  Abramo  e  Duarte  Bechir  e  representantes  do  Escritório  de

Prioridades. Foi dito isso mesmo, que o projeto é uma boa iniciativa, que terá o nosso

apoio,  mas  é  preciso  que  seja  mais  detalhado.  Aliás,  o  Deputado  Duarte  Bechir

apresentou  um  substitutivo  ao  projeto,  votado  favoravelmente  na  Comissão  de

Educação,  em que acatou a sugestão de que esse projeto seja coordenado pelo

Escritório  de Prioridades.  Isso porque não havia ligação do projeto com nenhuma

Secretaria. É lógico que compete ao governo estabelecer a Secretaria, mas o projeto

não podia ficar solto. Onde ele vai acontecer? Onde será a coordenação dele, já que

ele pode acontecer em qualquer Secretaria?

Outra coisa é sobre o que disse aqui o Deputado Gilberto Abramo, a respeito dos

R$50.000,00.  Essa  foi  a  informação  que  nos  deu  os  membros  do  Escritório  de

Prioridades,  representantes  do  governo.  No  projeto  não  consta  valor.  Aliás,  nós

questionamos  isso.  O  valor  poderia  ser  R$40.000,00,  R$20.000,00,  até

R$100.000,00.  Do  jeito  que  está,  pode  ser  tanto  R$10.000,00  quanto

R$5.000.000,00. Portanto esse é um questionamento que apresentamos.

Quero também reforçar o que disse o Deputado André Quintão. O governo federal

está  encaminhando  essa  proposta  com  empresas;  e  aqui  o  governo  do  Estado

encaminhou projeto à Assembleia, para pessoas físicas. É também um caminho, não

somos  contra,  mas,  como  eu  disse,  é  muito  importante  que  discutamos  isso

profundamente e também que consigamos mais esclarecimentos sobre esse projeto.

Assim, ele terá nosso apoio, como já disse. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem

O Deputado Sebastião Costa - Sr. Presidente, agradeço a V. Exa. por me conceder
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a palavra. Meu desejo é comunicar que houve a fusão entre o PPS e o PMN, para o

surgimento  de  um  novo  partido,  que  passará  a  denominar-se  Mobilização

Democrática, com o número 33 como referência. Então, o meu objetivo não era fazer

encaminhamento, mas comunicar. Agradeço a V. Exa. a deferência.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em

que solicita  a inversão da pauta desta reunião,  de modo que o Projeto de Lei  nº

1.839/2011 seja apreciado em terceiro lugar entre as matérias em fase de discussão.

Em  votação,  o  requerimento.  As  Deputadas  e  os  Deputados  que  o  aprovam

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

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.826/2013, do Governador do Estado,

que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo financeiro às pessoas físicas,

nacionais ou estrangeiras, para os fins que menciona. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As

Comissões  de Educação e de  Fiscalização Financeira  opinam pela  aprovação do

projeto  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  da  Comissão  de  Justiça.  Vem  à  Mesa

requerimento do Deputado Gilberto Abramo em que solicita o adiamento da votação

do projeto. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Gilberto Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, quero deixar bem claro que não sou

e não serei jamais contra o projeto. Acho que o projeto é inovador, gera incentivos,

desperta o interesse de jovens inventores brasileiros, que muitas vezes recorrem a

outros países. Contudo, o nosso questionamento é a aprovação do conteúdo desse

projeto. Não adianta simplesmente mandar para esta Casa o corpo sem o conteúdo;

precisamos discutir o conteúdo. Por isso solicitei o adiamento de votação, e quero

deixar bem claro, Deputado Lafayette de Andrada, que, enquanto eu estiver dentro do

Regimento, podem ter certeza que esse projeto não será votado; enquanto não nos

assentarmos para melhor discutir e termos melhores esclarecimentos. Foi o que eu

disse  àqueles  que  estavam  representando  esse  escritório.  Não  aceito  palavras,

palavras se perdem pelo vento. Para mim o que vale é o que está escrito aqui, porque

estou  cansado  de  ver  gente  prometer  e  não  cumprir.  Fizeram  muitas  propostas,

disseram que seria isso ou aquilo, mas o que importa para mim é o que está escrito.

Obrigado, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que

o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Prosseguimento da  discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.843/2013, do

Governador do Estado, 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. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 8, que apresenta.

A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 2, que apresenta. Continua em discussão, o projeto. Com a palavra,

para discuti-lo, o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes* - Exmo. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, público

aqui presente. Gostaria também de saudar todos os mineiros que nos acompanham

pela TV Assembleia em diversas cidades de Minas Gerais.

Sr.  Presidente,  vamos  discutir  sobre  esse  projeto  que  reajusta  as  tabelas  de

vencimento básico das carreiras que indica e institui a gratificação complementar no

âmbito  da  Escola  de  Saúde  Pública  -  ESP -  e  a  carreira  de  Auditor  Assistencial

Estadual  do  Sistema  Único  de  Saúde  do  Estado  de  Minas  Gerais  e  dá  outras

providências.

Há alguns dias, já vínhamos discutindo esse projeto, pois ainda existem algumas

divergências por parte das categorias. Quanto a esse reajuste, a nossa bancada se

posiciona favoravelmente ao projeto, embora esteja muito aquém do que realmente

almejam  as  diversas  categorias  dos  servidores  públicos  de  Minas  Gerais,  que

constantemente  se  encontram  nesta  Casa  para  protestar  e  cobrar  uma  política

salarial do Estado. No momento em que chega aqui esse projeto, a nossa bancada

está tomando todas as providências para orientar os Deputados, fazer as emendas

necessárias  e  ouvir  os  sindicatos  e  os  representantes  dos  servidores.  Estamos

praticamente chegando a finalizar essa discussão, que acredito se encerra hoje, para

votarmos o projeto na próxima semana, em definitivo.
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Aproveito este momento para discutir esse projeto que trata do reajuste de algumas

categorias em Minas Gerais, a fim de cobrar, Deputado Rogério Correia, uma posição

e atitude do governo. Aliás, na discussão desse projeto na parte da manhã, a base

governista - Deputados João Leite, Edmar Moreira, Duarte Bechir, entre outros -, em

vez de fazer a discussão do projeto e dizer o que realmente o governo tem para

oferecer aos servidores públicos, usou esta tribuna por mais de 3 horas para fazer um

embate  político  e  apresentar  denúncias  evasivas  contra  o  governo  da  nossa

Presidenta Dilma.

Vários  deles,  Deputado Rogério Correia,  usaram a tribuna para falar  que Minas

Gerais está às mil maravilhas, a fim de tentar passar para a população a radiografia

de  uma  realidade  que  todos  sabemos  que  não  é  bem  assim.  Chegam  a  se

empapuçar  e  encher  a  boca  para  falar  sobre  o  choque  de  gestão.  Que  choque,

Rogério?  Chegamos  a  nos  assustar  ao  falarem  sobre  choque  de  gestão  ou  de

gestação ou de ilusão. Não vimos resultado prático algum desse tão propagado e

midiático choque de gestão, que só acontece na mídia, na propaganda e no horário

nobre da televisão, com artistas globais muito caros, pagos com dinheiro público do

Estado de Minas Gerais para anunciarem o que não existe. Por exemplo, anunciar

programas  copiados  do  governo  federal  dos  quais  mudam  o  nome.  Quando  a

Presidente lança um programa, correm e lançam um outro para confundir as pessoas.

Só que os programas deles não possuem recurso, orçamento, execução, nem nada.

Foi assim com o programa Luz para Todos, do governo federal, quando inventaram o

Luz de Minas;  depois,  com o Água para Todos, do governo federal,  inventaram o

Água da Gente, que, aliás, não está nem pingando nas torneiras. A Copanor está

deixando o pessoal do Jequitinhonha com sede. É verdade.

São  tantos  programas!  Quando  a  Presidente  lança  um  programa,  eles  tentam

inventar, aqui,  um outro que não tem dotação orçamentária,  não tem nada. Fiquei

mais estarrecido, Deputado Rogério, quando vieram falar  de loteamento de cargo,

que o governo enxugou, que em Minas não existe apadrinhamento político. Deputado

Rogério, basta olhar para esse painel e verá que estão aqui todos os partidos que

têm representação nesta Casa. Tirando o PT, o PMDB, o PRB e o PCdoB, todos

estão com muitos cargos, dos seus apadrinhados. A maneira como tratam aqui  o
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apadrinhamento político é de fazer inveja ao governo federal. Basta um ex-Prefeito

perder a eleição que, no outro dia, eles arrumam emprego para ele. Recentemente

arrumaram  emprego  para  o  José  Prates,  que  perdeu  a  eleição  em  Salinas.  Da

mesma forma, arrumaram emprego para o ex-Prefeito de Taiobeiras. E assim vai,

todos os dias tem mais um penduricalho.

O jornal  “Estadão”,  de  São  paulo,  publicou,  há  cerca  de 15 dias,  a  relação de

cargos comissionados do governo federal  e dos Estados.  Sabe qual  foi  a  grande

surpresa? Minas Gerais tem mais cargo comissionado que o Brasil. Aqui tem mais

penduricalho político, mais cargo comissionado que a União. E falam de choque de

gestão. O apadrinhamento político chega, Deputado Rogério, a ser tão nojento que

agora não há mais critérios para fazer indicação política.

Há 15 dias, falei aqui sobre um assunto que trago novamente. V. Exa. sabe do que

se  trata,  porque  vários  servidores  da  Superintendência  Regional  de  Ensino  de

Januária o procuraram -  aliás,  procuraram vários Deputados aqui.  Isto aqui  é um

dossiê,  Deputado  Rogério,  com  várias  ocorrências  policiais  contra  um

Superintendente de Ensino sem nenhuma qualificação para o cargo. Colocaram-no lá

por  indicação  política,  porque  foi  apoiador  de  um  Deputado  em  São  Francisco.

Queriam agradar  a esse sujeito  e colocaram-no na Superintendência Regional  de

Ensino de Januária, uma das maiores de Minas Gerais. Esse sujeito está fazendo um

verdadeiro  terrorismo  e  perseguição  política  com o  cargo  de  Superintendente  de

Ensino de Januária. Vou passar às suas mãos uma cópia dos relatos que chegaram

dos servidores. A correspondência já está pronta, e ainda hoje vou protocolá-la para a

Ana Lúcia Gazzola, Secretária de Educação de Minas Gerais. Tenho certeza de que,

quando  a  Secretária  tiver  acesso  a  todas  essas  denúncias  de  assédios  moral  e

sexual,  de espancamento de alunos em escola quando era Diretor,  de brigas nas

ruas, bêbado, com policiais, de coisas horrorosas que faz, como manipular e obrigar

servidores a fazerem seus caprichos na Superintendência...  Não podemos aceitar

isso.

Depois que usei esta tribuna há 15 dias, as pessoas de Januária perderam o medo.

É difícil  um dia em que não recebo quatro,  cinco ligações de denúncias  contra o

Superintendente Albert Willians Monção. As pessoas relatam coisas horrorosas pelo
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telefone, Deputado Rogério. Elas choram, estavam com medo.

Sou Deputado majoritário em Januária, tenho uma boa relação com os profissionais

da educação. Este dossiê que chega as minhas mãos não é a denúncia de apenas

um funcionário, mas de 110.

Cento e dez funcionários da Superintendência subscrevem as denúncias, com farta

documentação em minhas mãos. Depois que usei esta tribuna, há 15 dias, ele esteve

aqui  não  sei  com  quem,  talvez  com  Deputados  que  o  apadrinham  na

Superintendência, e voltou a Januária com o nariz mais empinado ainda, prometendo

punição total e dizendo que estava mais forte do que nunca.

Sinceramente, não acredito, porque a Secretária Ana Lúcia é uma pessoa pela qual

temos muita consideração. Tenho certeza de que ela ainda não tem conhecimento

dessas denúncias, mas todos os meus relatos chegarão às suas mãos. Espero que a

nossa Secretária Ana Lúcia tome providências, abra um processo para investigar as

denúncias, verifique se elas são verídicas e afaste-o temporariamente.  O que não

pode é um sujeito, que é acusado de assédio sexual e moral a dezenas de servidores

que trabalham com ele, que usa o cargo para fazer politicagem dia e noite e que sai

na rua dirigindo bêbado, brigando e dando tapas em policiais... Esse sujeito não tem

qualificação moral para ser o Superintendente de Ensino da nossa região. Isso não

podemos admitir.

Encaminharei  essas denúncias  à Ana Lúcia e já  as  encaminhei  à Comissão de

Educação desta Casa, mas irei mais longe. Hoje essas denúncias serão protocoladas

na Comissão de Direitos Humanos, porque, se o Estado não tomar as providências

cabíveis, pediremos que a Comissão de Direitos Humanos faça, em Januária, uma

audiência pública para ouvir dos servidores da Superintendência, da população e dos

Diretores de escola o que realmente está acontecendo naquela Superintendência.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Deputado Paulo Guedes, a situação é

muito mais grave do que imaginamos, até porque os problemas não são inerentes a

apenas uma área. Várias áreas estão sendo afetadas por má administração. Volto a

bater nessa tecla e a falar sobre a cidade de Comercinho. Estive lá, e uma senhora,

com os olhos cheios de lágrimas, me disse: “Deputado, tenho vergonha de receber

alguém em minha casa”. Perguntei-lhe por quê. “Porque não tenho sequer um copo
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d'água para oferecer.” Vejam só, um copo de água. Ela tinha vergonha de receber

visitas. É o total descaso com a cidade de Comercinho, na qual a população, não de

hoje, mas há tempos, solicita a construção de uma barragem. Há abaixo-assinados, e

estamos  realizando  outro,  o  qual  protocolaremos  junto  ao  Ministério  Público  e  à

Secretaria responsável,  porque é inadmissível que uma cidade inteira sofra com a

falta de água, como Comercinho e regiões do Norte de Minas estão sofrendo.

Enquanto  não se  constrói  uma barragem  para  matar  a  sede  de  mais  de  4  mil

pessoas, se tem coragem e petulância de construir uma ponte que liga a cidade de

Jequitinhonha  a  um  bairro  para  atender,  supostamente,  a  500  famílias  -  e,  na

verdade, não está atendendo -, ao custo de R$12.000.000,00. É uma cidade inteira

deixando de ser atendida com abastecimento de água para atender a necessidade de

uma pessoa. Na verdade, não é para atender as 500 famílias, mas, sim, o transporte

de eucalipto. Isso é gravíssimo.

Solicitei uma audiência pública, mas até hoje o meu requerimento está engavetado

na  Casa;  até  hoje  ninguém  me  deu  uma  resposta,  não  foi  marcada,  e  vamos

continuar batendo nessa tecla, porque essa situação não pode continuar. Obrigado.

O Deputado Paulo Guedes* - Obrigado, Deputado. Está aí mais um relato do tão

famoso,  do  tão  divulgado Choque de Gestão.  Eu  diria  que  o  melhor  nome seria

“choque de ilusão”, devido ao que acontece nas nossas cidades.

V. Exa. fez o relato de Comercinho, e Monte Azul está do mesmo jeito, assim como

Ibiracatu, Ninheira - diversas cidades do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha

estão passando dificuldades. Eles não têm água na torneira, porque nem a Copasa e

muito menos a Copanor fizeram a ligação. Eles disseram que a Copanor foi criada

para  solucionar  de  vez  o  problema  de  água  no  Norte  de  Minas  e  no  Vale  do

Jequitinhonha,  mas não:  ela  foi  criada para atender  meia  dúzia  de  acionistas  da

Copasa que querem, cada vez mais, ganhar na Bolsa de Valores, tirando as regiões

pobres, que, segundo eles, dão prejuízo.  Como se a Copasa fosse uma empresa

privada.

A Copasa foi feita e construída com o dinheiro do povo mineiro para atender Belo

Horizonte, Contagem, Uberlândia, para atender as cidades ricas, mas também para

atender todo o Estado. A empresa pública é para isto: se uma cidade é deficitária, a
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outra compensa. É por isso que ela foi construída com o suor e com o dinheiro de

todo o povo mineiro. A Copanor é a grande enganação.

Então,  é assim que o governo do Estado tem tratado a nossa região: da forma

como acabei de falar agora, com os absurdos que vêm sendo praticados em Januária

por esse senhor, essa indicação política, já que eles falam que o governo só tem

técnico. Conversa fiada. A politicagem está impregnada em todas as secretarias, em

todos os órgãos do governo do Estado. E esperamos que, pelo menos na educação,

isso pare de acontecer.

Por isso, peço à minha amiga Secretária Ana Lúcia Gazzola - nós confiamos na

senhora - que abra um procedimento administrativo para averiguar essas denúncias,

que são gravíssimas. E que, no período da investigação, seja afastado do cargo o

Superintendente  de  Ensino  de  Januária  e  se  apurem  com  isenção  todas  as

denúncias. Vão lá, criem uma comissão para conversar com todos os servidores da

Superintendência, para averiguar, de fato, o que está acontecendo na educação do

Norte de Minas.

Já somos discriminados pela Cemig, que não executou o Luz para Todos. Pegou o

dinheiro  do  governo  federal  e  preferiu  resolver  o  problema do  Sul  de  Minas,  do

Triângulo Mineiro, das regiões ricas e deixou o pepino, que é o Norte de Minas, com

mais  de  80  mil  famílias  sem  receber  a  ligação  do  Luz  para  Todos.  Já  somos

discriminados pela Copanor e pela Copasa, que não fazem os investimentos. Agora,

ser discriminado na educação, isso não podemos admitir. Que as indicações político-

partidárias e politiqueiras estejam acima dos interesses dos nossos educadores, dos

nossos estudantes, dos nossos filhos - isso não podemos admitir.

Por isso é que faço uma cobrança à nossa Secretária Ana Lúcia Gazzola, para abrir

um processo de investigação com as denúncias que estou fazendo aqui hoje e que

vou levar pessoalmente à Secretaria para entregar à Secretária.

O que é mais correto, Sr. Albert Willians, é o senhor pedir afastamento. Como sei

que talvez não tenha discernimento para tanto, cobro da Secretária de Educação, Ana

Lúcia Gazzola, que abra imediatamente um processo administrativo a fim de apurar

essas denúncias, que não são minhas. Este Deputado é porta-voz das denúncias que

chegaram. E não são denúncias anônimas,  são denúncias  acompanhadas de um
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abaixo-assinado de mais de 100 servidores da Superintendência.

Hoje recebi mais um documento, desta vez assinado por Diretores da Associação

Comercial de Januária. Fiquei espantado. Essa Associação também pede providência

com relação ao Superintendente de Ensino de Januária. Deve ser grave, pois uma

coisa  é  a  cobrança  dos  servidores  da  Superintendência,  outra  é  a  Associação

Comercial se sensibilizar contra os desmandos praticados pelo Sr.  Albert  Willians.

Ficam aqui, mais uma vez, registrados nossos pedidos. Espero que a Secretária Ana

Lúcia  Gazzola  tome todas  as  medidas  cabíveis  para  a  apuração  dos  fatos  aqui

relatados  e  denunciados  por  este  parlamentar,  que  é  majoritário  na  cidade  de

Januária e em várias cidades nas quais a Superintendência atua.

Quero também, Sr. Presidente, aproveitando este espaço, comentar as declarações

hoje  publicadas  no  jornal  “Estado  de  Minas”,  que  gostaria  que  o  Carlão,  da

Assessoria,  trouxesse  para  mim.  As  declarações  são  do  Senador  Aécio  Neves,

criticando  a  Presidenta  Dilma  pela  visita  de  ontem  a  Minas  Gerais.  Fiquei

impressionado com dois acontecimentos. Lá em Neves, ontem, Deputado João Leite,

estava  o  Governador  Anastasia,  que  foi  receber  nossa  Presidenta.  Prestei  muita

atenção à fala do Governador, por sinal muito educada, registro que quero fazer. O

Governador,  em  sua  fala,  agradeceu  à  Presidenta  Dilma.  Mais  que  isso,  o

Governador pediu a mais de 7 mil pessoas presentes que aplaudissem a Presidenta,

de pé, por sua ação republicana para com o Estado de Minas Gerais. Refiro-me à fala

do Governador Antonio Augusto Anastasia.

Do outro lado, no mesmo momento, na tribuna do Senado, falava o Senador Aécio

Neves,  que  deve  estar  desconectado,  Deputado  João  Leite.  Deve  ser  isso.  O

Anastasia pediu que o povo aplaudisse a Dilma como uma forma de agradecimento, e

realmente ele tem de agradecer, porque a Secretaria de Desenvolvimento dos Vales

do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas, cujo Secretário é o Gil Pereira, só

funciona porque 99% dos recursos são do governo federal. Temos cobrado agilidade

desse Secretário. Acorda, Gil! Você está com recursos da seca na Secretaria desde o

ano passado, e nada foi feito ainda.

Recurso  não  está  faltando,  porque  foram  quase  R$200.000.000,00  que  a

Presidenta  Dilma  colocou  na  Secretaria  do  Gil  Pereira,  sem  falar  dos  quase
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R$400.000.000,00 que ela colocou também na Ruralminas para construir a Barragem

Jequitaí.  Agora  a  Presidente  anunciou  que  vai  liberar  para  o  DNOCS  e  para  a

Codevasf vários recursos para equipar e perfurar mais de 500 poços na região para

enfrentar a seca. E falo mais: ontem, o Governador ficou sensibilizado porque viu

muitos Prefeitos alegres. A Presidenta ontem entregou aqui 58 motoniveladoras e 50

pás carregadeiras e anunciou que 766 Municípios de Minas Gerais, que ainda não

receberam, vão receber retroescavadeira e motoniveladora. E os Municípios da nossa

região,  do  Norte  de  Minas  e  do  Vale  do  Jequitinhonha,  que  estão  no  semiárido

mineiro, ainda vão receber um caminhão-pipa, uma caçamba e uma pá carregadeira.

Além da retroescavadeira e da patrol, que é a motoniveladora, cada Município vai

ganhar uma patrulha mecanizada novinha para ajudar os agricultores familiares, para

fazer as estradas, para limpar a cidade e para fazer os pequenos barramentos. E não

foi só isso. O Ministro da Educação trouxe números importantes, como a liberação, no

governo Dilma e no governo Lula, de 1.445 novos ônibus escolares, sem falar das

ambulâncias. O governo federal mandou para os Samus de Minas Gerais mais de

500 ambulâncias novas. O Samu hoje é referência. Foram inúmeros recursos que o

governo federal colocou no Estado e nos Municípios, por meio dos programas sociais,

das creches do ProInfância. Há mais de 200 mil jovens estudando, de graça, por meio

do ProUni.

O Governador não tem outra coisa a fazer a não ser agradecer à Presidenta Dilma.

Ela também anunciou que os recursos para o metrô de Belo Horizonte, para o Anel

Rodoviário de Belo Horizonte e para a BR-381 já estão garantidos. Mas por que, às

vezes, as obras demoram? Descobri  que a contrapartida do governo do Estado é

lenta demais. Vocês acreditam que até hoje o projeto para concluir o metrô de Belo

Horizonte não está pronto? Ontem, a Presidente Dilma liberou R$60.000.000,00 para

o projeto ser concluído rapidamente. Nem dinheiro para projetos este governo tem. E

aí ficam alguns Deputados fazendo o papel ridículo de criticar a Presidenta, que tanto

faz pelo Brasil, e a prova disso são as pesquisas do seu governo: mais de 90% de

aprovação.

Eu quis dizer isso hoje, sobre a fala do Governador Anastasia, porque este está em

Minas  Gerais.  Queria  falar  também  do  Senador,  que deveria  ser  mineiro,  mas  é
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carioca, porque mora no Rio, vive no Rio. Todo final de semana, ele sai de Brasília e

vai para o Rio. Isso já foi provado pelas passagens que ele usa com os recursos do

Senado.

Os Deputados e os Senadores usam os recursos de passagens para voltar a seus

Estados,  mas  o  Senador  Aécio  Neves,  não.  O  dinheiro  a  que  tem  direito  para

passagens, ele não usa para vir a Minas, ir ao Jequitinhonha ver os absurdos que

estão  acontecendo  com  a  Copanor,  ir  ao  Norte  de  Minas  ver  os  problemas  de

abastecimento de água, a seca brava que está assolando a região, ver os absurdos

das  indicações  políticas  dos  Deputados  apadrinhados  dele,  como  é  o  caso  do

Superintendente de Januária, não. Ele deveria, por exemplo, vir aqui ver o surto de

dengue, a epidemia que está no Estado de Minas Gerais, mas não. Todo final de

semana, quando o Senador não vai a Paris ou aos Estados Unidos, tem endereço

certo: Rio de Janeiro. O menino do Rio. Ele adora o Rio de Janeiro.

Pergunto:  onde  estamos?  O  povo  de  Minas  Gerais  tem  de  reagir.  Chega  de

Senadores. Temos de começar a cobrar dos Senadores de Minas Gerais. Um dos

eleitos mora no Rio; outros que elegemos, infelizmente, faleceram, e os suplentes

assumiram  a  vaga.  Eu  gostaria  de  saber  onde  estamos.  O  próximo  ano  está

chegando. Está na hora de começarmos a cobrar dos Senadores de Minas Gerais.

Com exceção do Senador Clésio Andrade, que tem aparecido - aliás, esteve aqui na

Assembleia  num  almoço  com  a  Bancada  do  PMDB  -,  visitado  as  cidades  e

apresentado  suas  emendas  para  atender  os  hospitais.  Sou  testemunha  disso.  O

Clésio tem atendido os hospitais, os consórcios de saúde. Lá no Norte de Minas, no

Vale do Jequitinhonha, pelo menos na minha região, o Senador Clésio Andrade está

sempre presente. Faço esta observação. Mas não posso dizer o mesmo do Senador

Perrella, que, depois que virou Senador, não vi aqui. Quanto ao Aécio, posso garantir,

parece  que  ele  não  gosta  mesmo  de  Minas  Gerais.  Ele  sumiu,  desapareceu,

escafedeu-se.

Estamos cobrando, Senador, que parece só pensar na Presidência da República.

Até para usar a tribuna do Senado ele é preguiçoso. De vez em quando ele faz um

pronunciamento. Ontem ele fez um pronunciamento pífio, aliás mais um, cobrando

ações  da  Presidenta  Dilma.  Ele  foi  infeliz  demais  ao  falar  que  o  governo do  PT
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esqueceu Minas Gerais. Ele falou que o governo do PT abandonou o Aeroporto de

Confins. Tem tanto tempo que ele não vem a Minas que a assessoria dele poderia

ajudá-lo.

Vou refrescar sua memória, Aécio Neves. Na época em que V. Exa. era Governador

de  Minas,  e  Fernando  Henrique  Cardoso,  Presidente  da  República,  realmente  o

Aeroporto  de  Confins  estava  abandonado.  E  sabe  por  que  estava  abandonado?

Porque  não  funcionava,  não  havia  passageiros.  Naquela  época  o  País  era  para

poucos. Aeroporto era coisa de rico. O povo não tinha acesso ao transporte aéreo.

Quando chegávamos aos aeroportos, víamos só gente grã-fina, todo o mundo na

roda, com pulseira de ouro e anéis de brilhante, eram só as madames, “chiquetes”, os

homens de terno e gravata, bem-vestidos. Aeroporto era um ponto de encontro. Era

igual a “shopping”. Pobre também não ia a “shopping”, pois só havia nas Capitais, e o

povo não tinha acesso.

Com o Presidente Lula, primeiro trabalhador e operário a chegar à Presidência da

República, isso mudou, porque houve inversão de valores, Aécio Neves. As pessoas

não tinham acesso ao mercado de trabalho, e o Presidente Lula tomou iniciativas

para incentivar a geração de emprego no Brasil,  com o Luz para Todos, o Minha

Casa, Minha Vida, o Bolsa Família, tão criticado. Alguns diziam que esse programa

deixaria  o  povo  preguiçoso.  Conversa  fiada,  Aécio  Neves!  Quem  recebe  esse

benefício são as mães. E a primeira preocupação de uma mãe é colocar comida na

mesa para o filho.  Com o Bolsa Família  conseguimos não apenas acabar com a

fome, como também fazer a economia se movimentar, pois esse dinheiro vai para o

mercadinho da esquina, a mercearia, a farmácia, o açougue, o gás. As pessoas que

não  tinham  acesso  ao  consumo  passaram  a  tê-lo,  as  padarias  e  os  açougues

começaram a contratar mais.

E os recursos do Pronaf?  Os  trabalhadores rurais  só entravam em banco para

pagar conta e eram muito mal recebidos na época do governo deles. Hoje, o Banco

do Nordeste e o Banco do Brasil vão atrás dos produtores para levar o dinheiro do

Pronaf. É por isso que estamos quebrando recordes e mais recordes de produção

todos os anos. Essa é a diferença, Aécio. V. Exa. deveria vir a Minas para ver as

coisas boas que estão acontecendo por via do governo federal. Basta perguntar aos
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Prefeitos.  O problema do  Aécio  é  que  ele  não está  conhecendo a  realidade.  Ele

deveria  andar  mais  pelo  Brasil,  não  apenas  pelas  Capitais,  para  encontrar  seus

amiguinhos e queridinhos de cada Estado. Vá à base, vá aonde o povo está, passe

num posto de gasolina, entre numa padaria ou num açougue, vá a uma reunião de

associação  comunitária  em  qualquer  zona  rural  deste  país.  Desça  do  palanque,

Senador,  que  V.  Exa.  tomará  um  choque de realidade.  Até  o  Fernando Henrique

Cardoso admitiu  que o  PSDB está  precisando  de  um  choque  de  povo.  Somente

agora, depois de ficar 8 anos no governo - e de mais 10 anos dos governos de Lula e

Dilma -, ele acordou e admitiu que o PSDB precisa de um choque de povo.

Estou dando um conselho ao Aécio: desça da tribuna do Senado e visite Minas

Gerais, venha ver o que está realmente acontecendo. Naquilo que cabe ao governo

do Estado, V. Exa. está devendo muito. Visite os hospitais, venha ver a insegurança

que toma conta deste Estado. A violência tomou conta de Minas Gerais, e o Estado

não consegue fazer nada. O sucateamento chegou à Polícia Civil de vez. Mas todos

os dias, no horário nobre, aparece um artista da Globo dizendo que nosso Estado é o

que mais investe em segurança. Eles estão fazendo propaganda até para dizer que

agora conseguiram colocar  Delegados nas comarcas do interior,  porque nem isso

existia. As delegacias só funcionam porque as Prefeituras emprestam funcionários. As

viaturas da polícia só andam nas ruas se o Prefeito colocar combustível. Essa é a

triste realidade do choque de gestão que V. Exa. deveria falar, Senador Aécio Neves.

Pelo menos gostaria de saber o destino dessas emendas, Senador. Afinal, V. Exa.

tem direito de indicá-las todo ano. Não tem divulgação alguma. Para onde estão indo

as emendas do Senador Aécio Neves? Será que ele as estará mandando também

para o Rio de Janeiro? Porque, na época da votação dos “royalties” do petróleo, V.

Exa. votou a favor do Rio de Janeiro, comportando-se como um Senador carioca. No

entanto, ontem cobrou da Presidenta Dilma sobre os “royalties”. Ora, a Presidenta já

sancionou  a  lei  dos  “royalties”  do  petróleo,  seguindo  a  orientação  do  Congresso

Nacional. Se os Municípios ainda não os estão recebendo, é por causa da Ministra

Cármen Lúcia, que é de Minas Gerais. Ela deve ser amiga do Aécio, porque, de forma

absurda, concedeu uma liminar que suspende a distribuição dos “royalties”. Espero

que agora o Supremo Tribunal, ou melhor, que a Corte decida logo, pois realmente os
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Municípios precisam desses recursos.

Gostaria de deixar claro ao Senador Aécio Neves que ele está totalmente fora de

rumo, sem sintonia nem com Minas nem com o Brasil. Saiba, Senador, que o nosso

país vai muito bem. São 10 anos em que temos muito o que comemorar. Saímos de

uma situação em que o País não tinha respeito algum na comunidade internacional.

Há 10 anos o Brasil vivia de pires na mão, pedindo empréstimos ao FMI. Por falar em

empréstimos, Minas Gerais está do mesmo jeito. Qualquer obra em Minas Gerais,

hoje, só é feita através de empréstimos, porque o choque de gestão deixou o Estado

de  pires  na  mão.  Havia  uma dívida  de  R$14.000.000.000,00,  e  a  elevaram  para

R$80.000.000.000,00 e continuam endividando o Estado. Para qualquer obra, faz-se

empréstimo. O Proacesso foi todo feito com empréstimo internacional. O Caminhos

de Minas também é feito com empréstimo, que votamos aqui,  junto ao Banco do

Brasil. Não sei o que eles fazem com a arrecadação própria, porque, para fazer uma

ponte, precisa pedir dinheiro emprestado ao FMI, ao Banco Mundial, ao BNDES, ao

Banco do Brasil. Que choque de gestão é esse?

Gostaria de perguntar: cadê o choque de gestão? O que temos em Minas Gerais é

o  choque  de  ilusão  e  também  um  choque  de  televisão.  Eles  colocam  uma

propaganda na televisão de choque de gestão, mas as pessoas que assistem e não

sabem até acham que é alguma coisa. O nome é bonito. Pode até ser bonito o nome,

mas o  rombo,  o buraco nas contas públicas que esse choque está  deixando em

Minas Gerais é enorme. Fico até com pena do sucessor do Anastasia, pois vai herdar

um Estado não apenas quebrado, porque o que está quebrado ainda dá para colar,

dá para juntar os cacos, mas a economia, as contas de Minas saem moídas. Está

difícil, não tem jeito, viu, Carlão?

Por isso, ao discutir aqui este Projeto nº 3.843, que concede reajuste a algumas

categorias,  aproveito  para  cobrar  do  governo  também.  Nossos  professores  estão

aguardando  o  que  vai  acontecer  este  ano.  Não  só  os  professores,  mas também

diversas categorias estão à espera de um reajuste decente. O Estado ainda não está

pagando o piso nacional.

Quero  aqui  também  fazer  uma  cobrança  em  relação  ao  Tribunal  de  Justiça,

especialmente à Defensoria Pública. Não temos Defensores Públicos nas comarcas
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do interior. Parece que a população pobre não precisa de justiça, na visão do governo

do Estado: justiça aqui é só para os ricos. Espero que o Estado resolva também essa

questão da Defensoria Pública de Minas, que é mais uma vítima do choque de ilusão.

Vou até parar por  aqui,  porque, de tanto falar  em choque, daqui  a pouco sairei

assustado daqui. A população de Minas Gerais já vive com medo de outros choques.

Queria que o Governador tomasse providências sobre as denúncias que fiz, para

que a Cemig execute o Luz para Todos, invista em linhas de transmissão, para que a

Copasa,  de  fato,  cuide  do  saneamento  em  Minas  Gerais.  Todas  as  obras  de

saneamento que estão acontecendo no Norte de Minas são com recursos do governo

federal.  Redes  de esgoto estão sendo feitas  em todas as cidades da calha.  São

executadas  pela  Copasa,  mas os recursos vêm da Codevasf  -  quando não é  da

Codevasf,  é  da  Funasa.  A  Copasa  está  distribuindo  dividendos  para  os  seus

acionistas e não tem dinheiro, por exemplo, para resolver problema de água, como

disse aqui o Deputado Gilberto Abramo, em Comercinho, em Espinosa, em Monte

Azul,  em  Ninheira,  em  Ibiracatu.  O  governo  precisa  acordar,  precisa  sair  deste

discurso vazio de choque de ilusão e vir para o mundo real, das coisas que estão

acontecendo aqui.

É por isso, Deputado Rogério Correia, que quero aqui, mais uma vez, ao finalizar

minha fala, agradecer à Presidenta Dilma, que ontem foi brilhante. Os Prefeitos do

Norte de Minas vieram aqui. O Anastácio Guedes, Prefeito de Manga, recebeu uma

patrol  nova;  o  Natalino,  Prefeito  de  Cônego Marinho,  recebeu uma patrol  e  uma

retroescavadeira;  o  José  Reis,  Prefeito  de  Bonito  de  Minas,  recebeu  uma

retroescavadeira;  o  Evandro,  Prefeito  de  Lontra,  recebeu  uma  patrol  e  uma

retroescavadeira;  os  Prefeitos  de  Japonvar,  de  Salinas,  de  Padre  Carvalho,  de

Berizal, de Rubelita, de Miravânia, de Montalvânia, de Juvenília, de Varzelândia, de

Coração de Jesus, de São João da Ponte, de Patis, de Capitão Eneias - que também

recebeu duas máquinas -,  de Nova Porteirinha, de Porteirinha, de Mato Verde, de

Monte Azul e a Prefeita de Claro dos Poções, todos estiveram aqui ontem. O Norte de

Minas todo foi contemplado, quase todos foram contemplados ontem. Os Municípios

que ainda não receberam receberão na segunda etapa.

Então, quero agradecer à Presidenta Dilma por ter priorizado nossa região. De fato,



1177
____________________________________________________________________________

o Norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha são as regiões com maior necessidade.

Elas são discriminadas pelo governo do Estado, que fica falando em pacto federativo

e deixa  os  Municípios  do  Norte de  Minas,  do Vale  do Jequitinhonha,  do  Vale  do

Mucuri e do Noroeste a pão e água na distribuição do ICMS no Estado, que é uma

vergonha. Betim, apenas uma cidade, recebe mais ICMS do que todas as cidades - e

devem dar  umas 400 cidades juntas  -  do  Noroeste,  incluindo Paracatu;  todas  do

Norte, incluindo Montes Claros; todas do Jequitinhonha e todas do Mucuri, incluindo

Teófilo Otôni. Todas as cidades juntas recebem menos ICMS do que Betim. Parece

que  quem nasce naquela  cidade é  mais  importante  do  quem  nasce  no resto  do

Estado. E o governo de Minas é incapaz de corrigir essa distorção da redistribuição

do ICMS.

O Deputado Dinis Pinheiro tentou, com o projeto do ICMS Solidário, não mexer em

tudo, mas em 5%. Se redistribuíssem os 5% que queríamos, dobrava-se o ICMS de

toda a nossa região e não se quebrava ninguém. Mas não, o governo só olha os

interesses dos ricos. Ipatinga, Uberlândia, Betim, Contagem e Belo Horizonte ficam

com quase tudo: 90% do ICMS que Minas Gerais produz. Então, Aécio, se quer falar

em pacto federativo, vamos começar por Minas Gerais, redistribuindo, de forma justa,

o ICMS aqui do Estado.

Vou encerrar a discussão, Sr. Presidente, novamente lembrando a nossa Secretaria

de Educação, porque o Deputado Duarte Bechir usou a tribuna hoje para falar que o

choque  de  gestão  acabou  com  o  apadrinhamento  político  no  governo  de  Minas

Gerais. Pergunto como fica a situação, Deputado Bechir, V. Exa. que é Presidente da

Comissão de Educação, do dossiê que lhe passei às mãos sobre o Sr. Albert Willians,

Superintendente de Ensino de Januária, que vem cometendo várias irregularidades

administrativas? Mais do que isso, há graves denúncias de assédio moral, sexual,

perseguição a servidores da Superintendência e tantos outros relatos que estão aqui

neste  dossiê  que  me  foi  passado  por  vários  servidores  da  Superintendência  de

Ensino de Januária. É um documento assinado por mais de 110 servidores.

Espero que a nossa Secretária Ana Lúcia Gazzola possa tomar as providências

necessárias para abrir um processo administrativo e investigar a veracidade dessas

denúncias. Isso tem de ser feito com o Sr. Albert fora do cargo. Tem de ser afastado
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para se apurarem as denúncias e se averiguar se são verdadeiras ou não.

Acredito  nas  pessoas,  que  são  sérias,  verdadeiras,  servidores  de  carreira,  que

estão  há  anos  trabalhando  na  Superintendência.  Assinaram  esse  documento,

juntaram farta documentação. A situação é muito grave. Espero não ser necessário

acionar  a  Comissão  de  Direitos  Humanos  da  Assembleia  Legislativa  para  ir  a

Januária. Se não resolver, de fato, vamos acionar a Comissão de Direitos Humanos

da Assembleia Legislativa para averiguar essas denúncias de assédio moral e sexual

feito  pelo  Superintendente  de  Ensino  de  Januária  contra  servidores  da

Superintendência. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,

saúdo aqui os Vereadores da nossa querida Carmo do Rio Claro, que aqui se fazem

presentes e vêm abrilhantar a reunião da Assembleia Legislativa.

Quero dizer, a princípio, ao Deputado Paulo Guedes que a denúncia entregue a

este  parlamentar  foi  devidamente  entregue  à  Secretária  de  Estado  Ana  Lúcia

Gazzolla.  De  pronto,  fui  informado  de  que  aquele  Superintendente  teve  algumas

perseguições e até mesmo ameaças de morte.

Tudo isso está sendo devidamente apurado, e a Secretária ficou de passar a este

Deputado todas as informações pertinentes às denúncias apresentadas por V. Exa.,

as quais, em breve período de tempo, quero fazer chegar às mãos do Líder do PT,

Deputado Paulo Guedes, para o devido esclarecimento. Ou seja, foram tomadas as

providências, cujos resultados em breve serão entregues a V. Exa., com toda certeza.

Sr. Presidente, Deputado Hely Tarqüínio, hoje pela manhã, em aparte ao Deputado

Leonardo  Moreira  neste  Plenário,  pude  tecer  alguns  comentários  a  respeito  do

Projeto de Lei nº 3.843/2013, que trata do vencimento das carreiras dos funcionários

públicos do  Estado de Minas Gerais.  Mas,  antes  de  discutir  a  matéria  e  falar  no

conteúdo do projeto de lei,  que é do governo do Estado e concede aumento aos

servidores do Estado de Minas Gerais, vou colocar o projeto de lei ao meu lado direito

e  chamar  vocês,  telespectadores  e  parlamentares,  para  estabelecermos  um

cronograma e buscarmos no tempo as razões desse projeto que tramita hoje nesta
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Casa.

Em 2002, elegeu-se Governador de Minas o hoje Senador Aécio Neves, que tomou

posse, portanto, em janeiro de 2003. Naquela oportunidade, ao chegar ao Palácio da

Liberdade para conduzir  os destinos de Minas Gerais,  o Governador Aécio Neves

encontrou um retrato do Estado que a Oposição nesta Casa faz questão de sepultar,

de  encobrir,  e  não  aceita  discutir:  encontrou  um  Estado  desequilibrado

financeiramente. No exercício financeiro de Minas Gerais em 2002, último ano do

governo anterior a Aécio, estava constatado que a receita de Minas Gerais, o que o

Estado arrecadava, situava-se em determinado patamar, e a despesa, o que o Estado

gastava, em outro patamar, bem acima. Para que o telespectador possa acompanhar

e entender a situação, arrecadava-se aqui e gastava-se ali. Havia prejuízo financeiro.

Ou seja,  ao final  de cada exercício,  acumula-se o déficit.  Lembro-me de que,  no

último ano de governo do nosso já saudoso Presidente Itamar Franco, foi mandado

para Minas Gerais um recurso para prover o que o governo de Minas tinha gasto com

rodovias federais, mas Itamar Franco utilizou esse recurso - mandado para cá para,

repito, cobrir eventuais gastos com a malha viária de Minas Gerais - para pagar o 13º

salário dos servidores do Estado de Minas Gerais. O dinheiro veio para cobrir o que

foi gasto nas rodovias, mas foi utilizado para pagar o 13º salário.

Nesse  ponto,  volto  ao  projeto  de  lei  em  questão.  Hoje  estamos  discutindo  um

aumento dos servidores - e volto a deixar o projeto de lado, por um minuto -, mas hoje

não  precisamos  pedir  à  União  o  dinheiro  utilizado  para  pagar  asfalto  para  dar

aumento aos servidores de Minas Gerais.  Não precisamos mais. Por  que isso foi

possível? O Líder do PT, Deputado Paulo Guedes, que nos antecedeu nesta tribuna,

mais uma vez disse, alto e bom som, como outros fazem constantemente nesta Casa,

que o choque de gestão não foi eficiente. Desdenham do choque de gestão. Pois

bem - e volto à minha fala inicial -, arrecadava-se aqui e gastava-se ali.

Era preciso dar um choque de gestão, ou seja, colocar as despesas num patamar

em  que  fosse  possível  honrar  os  compromissos  com  aquilo  que  o  governo

arrecadava. E o Governador Aécio Neves, dando clara e inequívoca demonstração do

motivo  por  que  veio  para  o  governo  de  Minas,  adotou  como seu  primeiro  ato  a

diminuição  de  seu  próprio  vencimento  e  o  corte  de  mais  de  2  mil  cargos
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comissionados que existiam na estrutura do Estado para agasalhar os companheiros

políticos - aquele que perdeu eleição no interior, aquele que ajudou na campanha:

“vem para cá, senta-se aqui e vai ganhar 3 mil, ganhar 5 mil”. Ele cortou mais de 2 mil

cargos. Mas esquece a Oposição nesta Casa que em Brasília caminham de forma

diferente. Lá se criam mais empregos para agradar aqueles que topam ir para o lado

da nossa Presidenta. Aqui se fez o contrário: cortaram-se cargos.

Este Deputado vai, ao longo de sua fala, apresentar a verdade e trazer os fatos que

vão dar condições às pessoas de saber que aquilo que estamos apresentando é a

verdade absoluta. Pode até doer, como dói em alguns, mas ela tem de ser retratada.

Pois bem, o governo de Minas, então, tratou de implementar o eficiente, aquilo que

é copiado por muitos Estados, que é reconhecido no exterior: o choque de gestão,

destinado a equacionar as despesas. Corta-se aquilo que não é necessário, que pode

esperar, e faz-se aquilo que é necessário fazer. Vamos cuidar do povo de Minas com

responsabilidade.  E  assim  foi  feito.  O  Estado  passou  a  ter  capacidade  de

investimento. Um dos exemplos mais claros que podemos apresentar a esta Casa é o

do  governo de  Minas,  com  a  inércia  que era  característica  de  um  dos  governos

anteriores, de que a Oposição nesta Casa fazia parte, ocupando secretaria. Por isso

tentam esconder aquele período de dificuldade em que deixaram o Estado para o

Senador  Aécio.  Tentam  diminuir  o  choque  de  gestão  porque  não  aceitam  que

entregaram  o  Estado,  à  época,  em  condições  inadministráveis.  Por  isso,  a  todo

momento  dizem  que  não  reconhecem  o  choque  de  gestão.  Fazem  que  não

conhecem, mas, na verdade, conhecem.

Era preciso, caro Presidente, sacudir o Estado, colocar em dia as suas obrigações e

dar  a  Minas  Gerais  a  expectativa  de  se  oferecer  aos  mineiros  um  governo  de

realizações.  E  assim  foi  feito.  Como  exemplo,  o  Senador  Aécio  Neves,  no  seu

mandato,  conseguiu ligar  todos  os Municípios  de Minas Gerais  com asfalto  até a

chegada das cidades.  Todos os Estados,  todos  os  Municípios,  melhor  dizendo,  à

exceção de apenas quatro ou cinco, que são rodovias federais de responsabilidade

da Presidenta, cuja ligação Minas não podia, como não pode, de fato, fazer, porque

são rodovias federais. Quando a rodovia é de domínio federal, do governo federal,

não  podemos,  claro,  fazer  obras  ali,  porque  a  ação  é  indevida  e  não  pode  ser
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realizada. Então, hoje todos os Municípios são ligados com asfalto, à exceção de três

ou quatro, que são federais, de responsabilidade do governo federal.

Hoje, então, é possível chegar a esta tribuna e falar, mais uma vez, da qualidade

das  ações,  da  responsabilidade das  ações implementadas em Minas  Gerais  pelo

Governador Aécio Neves, em 2003. Aliás, essas ações estão sendo levadas adiante

pelo Governador Anastasia, que nos propicia o debate do nosso Projeto de Lei nº

3.843/2013,  que concede reajuste  aos  servidores do  Estado.  E isso  porque esse

governo conseguiu colocar o Estado no caminho do desenvolvimento, da seriedade e

conseguiu fazer aqui o que não conseguem fazer em Brasília.

Mais uma vez, caro Presidente, quando digo que não conseguem fazer lá, V. Exa.

bem sabe,  assim  como os  Líderes  desta  Casa,  da  Oposição,  que  lá,  na  Capital

Federal, quando o ex-Presidente Lula assumiu a Presidência da República, recebeu

uma estrutura administrativa que era composta por menos de 30 Ministérios. Eram 28

ou 29 Ministérios.  E hoje o Brasil  tem 40 Ministérios.  Aí o telespectador  que nos

assiste em casa diz: “Deputado, mas esses Ministérios eram necessários, o Brasil é

muito  grande”.  É  muito  grande,  de  fato.  Os  ministérios  são  necessários  para

agasalhar  os  companheiros  políticos.  Os  telespectadores  sabem  que  algumas

prefeituras são administradas por partidos da Oposição nesta Casa. Quando perdem,

a turma já vai  para outro lugar.  São grupos organizados.  Saem de um lugar e já

passam  para  outro.  E  os  Municípios  viram  bancas  de  emprego,  agasalhamento

político, o que não permite ações como essa do governo de conceder reajuste aos

servidores, porque a máquina está inchada. Quando uma pessoa vê a estrutura de

Brasília desse tamanho, inchada, com muitos ministérios, e acha que é necessário,

esse necessário é muito bem-explicado. Quero lembrar aos senhores, especialmente

aos telespectadores da TV Assembleia, que a necessidade desses cargos em Brasília

é tão somente para agasalhamento político.

Agora trago mais um fato que diz respeito a este parlamentar. Como muitos têm

visto  na  TV,  abaixo  do  meu  nome,  Deputado  Duarte  Bechir,  consta  o  do  nosso

partido,  PSD. Em Brasília  o  nosso partido  apoia a Presidenta  da  República;  aqui

apoiamos e somos da base do governo Anastasia. O Presidente estadual do PSD é o

Dr.  Paulo  Simão,  de quem também gostamos e por  quem temos simpatia.  Serão
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oferecidos ao PSD de Minas Gerais e a alguns partidos no Brasil cargos na estrutura

federal especialmente criados para atender alguns partidos, como, no caso, o meu

partido,  o  PSD.  Foi  recentemente  discutida  em  Brasília  a  criação da  agência  da

aviação, e o Paulo, nosso Presidente em Minas Gerais, seria chamado para ser o

coordenador dessa agência, que seria criada por decisão da Presidenta e mantida

com o dinheiro dos contribuintes. Claro, o seu, o meu,  o nosso dinheiro,  pois,  se

pagamos impostos, formamos o caixa do governo, que dá a ele oportunidade de fazer

o que bem quiser, inclusive criar emprego para poder ter vantagem política.

Quando  falamos  nessa  situação,  caro  Presidente,  alguns  Líderes  da  Oposição

ficam chateados, esbravejam com os demais Deputados, se lançam na ofensiva de

contrapor  o  que  dissemos,  tentam  sempre denegrir  a  imagem  do  Senador  Aécio

Neves. Conversava há pouco com alguns Vereadores na entrada do Plenário e com

um dos membros da Oposição nesta Casa, e eles diziam que têm muita simpatia pelo

Governador Anastasia. É um Governador ético, uma pessoa eficiente, uma pessoa

muito correta. Isso foi há pouco, na entrada do Plenário.  A malquerença é com o

Senador Aécio Neves, porque o Senador Aécio Neves permite que hoje, nesta Casa,

possamos  discutir  o  Projeto  de  Lei  nº 3.843,  porque  lá  atrás,  em  2003,  quando

assumiu o governo de Minas, deu à administração pública estadual uma nova cara,

de responsabilidade, diferentemente de Brasília, onde tudo pode.

Você acompanhou ano passado quantos Ministros do governo federal caíram. Acho

que foram cinco ou seis, lá em Brasília. Todos os Ministros caíram por problemas

administrativos, que envolviam até mesmo, na sua maioria, desvio de recurso público.

Esse foi  o  panorama das demissões e das trocas de Ministros  que aconteceram.

Cinco ou seis Ministros foram substituídos por estarem diretamente envolvidos em

escândalos de desvio de recurso público.

Quando você incha a máquina, se agasalha na máquina, pensando tão somente em

si, no seu partido político... Quando chega ao poder, o partido político tem de ter um

projeto  de governo e ações que levem à melhoria da  qualidade de vida do  povo

brasileiro,  e  não  de  seus  companheiros.  Não  se  pode  criar  uma  estrutura  para

satisfazer os companheiros. Esse dinheiro destinado ao inchaço da máquina, levado

para pagar empregos de companheiros, certamente, estaria fazendo fartura hoje, por
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exemplo, na saúde.

O nosso Presidente da Assembleia e  esta Casa têm feito  um movimento muito

organizado  em  todo  o  Estado  de  Minas  Gerais,  colhendo  as  assinaturas  para  o

Assine + Saúde. Precisávamos reunir 1.500.000 assinaturas, e já levaremos 500 mil -

ou seja, um terço já está quase pronto - de Minas Gerais para que essa medida se

torne uma lei criada pelo povo. O dinheiro que está sendo gasto lá para pagar salário

e  vencimento  de  companheiros  políticos  poderia  estar  sendo  utilizado  agora  na

saúde.

Em  Minas  Gerais,  por  exemplo,  há  o  Projeto  de  Lei  nº  3.843,  que  concede  o

reajuste. Daqui a pouco, nós o traremos ao debate. Quero antecipar e fortalecer o

meu  posicionamento  sobre  ele,  trazendo  para  as  senhoras  e  os  senhores  os

encaminhamentos necessários para chegarmos ao final e darmos encaminhamento

favorável ou contrário.

Digo que em Brasília está ocorrendo o contrário, Sr. Presidente, porque, em Minas

Gerais, agências internacionais como a Standard & Poor's nos reconhecem com o

grau AAA - o mais elevado grau de confiabilidade registrado e que é até almejado por

países que querem ser reconhecidos nele. Minas Gerais é reconhecida nesse grau

pela seriedade e organização da máquina pública, especialmente pelo zelo, trato e

respeito que dá aos recursos públicos.

Há pouco o Deputado Paulo Guedes novamente falou sobre o Choque de Gestão,

indagando como ele pode existir se existe dívida e questionando como a dívida de

Minas aumentou depois do Choque de Gestão. Quando a Oposição diz isso é porque

não quer... Tenho certeza de que todos têm capacidade para fazer a análise correta

da situação, a verdadeira análise sobre a qual quero novamente falar.

O Choque de Gestão possibilitou, mais uma vez, conforme disse, o equilíbrio das

nossas receitas. A despesa diminuiu e a receita cresceu, possibilitando ao Estado

buscar  os  mecanismos  de  fomento  nacionais  -  Banco  do  Brasil,  Caixa  -  e

internacionais, como já provamos nesta Casa, a fim de buscar recursos para oferecer

a Minas Gerais, ou melhor, aos mineiros, as condições ideais para a realização de

obras importantes como as que o governo tem feito.  É com esse recurso que se

busca  lá  fora  que  as  obras  mais  importantes  são  realizadas  aqui.  Dinheiro
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emprestado  significa  recursos  que  são  transformados  em  melhorias  para  Minas

Gerais.

Se a dívida do Estado cresceu depois da administração do Senador Aécio Neves,

isso é porque tivemos capacidade de buscar recursos e financiamentos, assim como

ocorre com aquele que nos vê pela TV Assembleia e que financia o seu veículo, o seu

eletrodoméstico, a sua casa. Agora, só se financia se tiver capacidade. Sabem quem

dá  a  capacidade  de  endividamento  para  Minas  Gerais?  O  governo  federal.

Justamente aquele que a Oposição nesta Casa representa é que dá a Minas Gerais

resposta. Pode buscar recurso? Possui capacidade de pagamento?

Hoje, no Orçamento, na execução do Orçamento, sobra recurso que não sobrava e

que na época dele era deficitário, não permitia que se buscasse receita e empréstimo.

É por isso que as nossas ações de financiamento aumentaram. Quando essas ações

aumentam,  as  obras  chegam.  Não  obtivemos  as  interligações  de  todos  os

Municípios? Com que recursos vamos fazer agora os Caminhos de Minas? Com que

recursos vamos custear a segurança pública? É com esses recursos. No programa

que aprovamos aqui, no ano passado, muitos recursos eram destinados à segurança

pública  de  nossa  Minas  Gerais.  São  esses  recursos  que  buscamos  lá  fora.  Na

verdade, deveriam vir para Minas Gerais pelas mãos do governo federal. Claro, pelas

mãos  do  governo  federal,  que  deveria  enviar  os  recursos  necessários  às  obras

esperadas.  No entanto,  temos  de buscar  emprestado na Europa;  na  comunidade

andina e nos bancos,  como Banco do Brasil  e  Caixa Econômica Federal,  porque

realmente o recurso federal não chega aqui.

O Deputado que me antecedeu disse ainda há pouco que, quando se fala que o

governo federal abandona Minas Gerais, é preciso lembrar que a Presidente entregou

alguns  tratores,  motoniveladoras  e  pás  carregadeiras,  aquela  mãozinha  que  faz

assim. Não estou falando do governo federal, mas da pá carregadeira que faz assim.

Parece que entregou 100.  É  uma ação que a  Presidente  faz  diretamente  para  o

Prefeito, sem perguntar ao Governador de Minas - que é o gestor, quem comanda - o

que precisamos. Ela faz certo? Não. E, em Minas Gerais, como faz o Governador

Anastasia? Chama os Prefeitos, como fez na semana passada; lança o ProMunicípio,

com mais de R$2.000.000,00. Dá a cada Município, em detrimento da sua população:
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até  5  mil  habitantes,  começa  com  R$350.000,00;  acima  de  50  mil  habitantes,

R$1.500.000,00; e vai crescendo de acordo com a população, para que os Prefeitos

apresentem, Presidente  Dilma,  o projeto mais  importante  de que o seu Município

necessita. Não é vir aqui e dar a pá carregadeira ou o trator diretamente na mão do

Prefeito, porque quem é Governador de Minas Gerais, quer queira, quer não queira...

O  ex-Presidente  Lula  veio  aqui  na  eleição municipal,  subiu  ao  palanque e  não

mudou,  porque  os  mineiros  sabem  da  liderança  que  existe  hoje  no  Estado,  a

liderança de Aécio Neves. Quais são os nossos Senadores, hoje, em Brasília? Clésio

Andrade, que entrou porque era suplente. Quem é o outro Senador de Minas Gerais

em Brasília? Zezé Perrella, que entrou porque era suplente. E o terceiro Senador?

Aécio Neves. Não precisa falar do Senador Aécio, mas os dois foram eleitos por meio

do esforço, da companhia, da indicação de Aécio Neves. Dizem que não. Contestem

este Deputado. Não há contestação. Não viemos à tribuna para atacar, mas para dar

as respostas que é preciso ter. Como diz o ditado: “falar é fácil,  o difícil é provar.”

Provar, muitas vezes, é muito difícil, mas as nossas falas são exemplos.

Trago  a  palavra  e  cito  o  exemplo  de  cada  uma  dessas  passagens.  É  muito

importante que o parlamentar venha à tribuna e não somente lance palavras ao vento

para tentar denegrir a imagem de alguns mineiros, que, tenho certeza, hão de buscar

o reconhecimento nacional. Acredito nisso. Aqui em Minas, a organização política, do

nosso  Senador  Aécio  Neves,  é  ouvida  pelo  Governador  e  pelos  Prefeitos  como

necessária. É importante a sua intervenção.

Presidente, na semana passada, quando foi lançado o ProMunicípio, o Governador

Anastasia  fez  questão  de  convidar  o  Senador  Aécio  Neves  para  estar  com  ele

naquele  momento,  perante  os  Prefeitos,  para  anunciar  o  recurso  de  mais  de

R$2.000.000.000,00 no ProMunicípio.

Achei o gesto do Governador muito importante. Por quê? Porque, naquele momento

em que o Governador chama o Senador Aécio Neves, dá ao Senador aquilo que ele

plantou. O governo está dando certo hoje porque alguém trabalhou lá atrás, porque

alguém fez algo  de valioso,  colocou o  Estado no caminho certo.  A administração

pública, meu caro Presidente, é algo de muita responsabilidade. E assim o Senador

Aécio fez em Minas Gerais, com muita responsabilidade e muito zelo. Ele conseguiu,
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durante esses anos de trabalho em Minas Gerais, por exemplo, manter o Prefeito de

Belo  Horizonte,  o Sr.  Marcio  Lacerda,  que tinha uma coligação com o  PT,  agora

abandonada,  e  fez  uma  carreira  com  o  Governador,  trazendo  o  Deputado  Délio

Malheiros como vice. E o Senador Aécio Neves, mais uma vez, apoiando o Prefeito

Marcio Lacerda, se tornou vitorioso.

Em Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, por exemplo, o presidenciável José

Serra ganhou da Presidenta Dilma. Ele teve aqui uma votação maior. Aí pergunto o

porquê de tantos ataques à pessoa do Senador; o porquê de se tentar a todo custo

desmerecer  o trabalho dele;  o porquê de se tentar a todo momento, nesta Casa,

lembrar o Senador de forma que mude a verdade dos fatos. Por quê? Os senhores

mineiros têm a resposta, e esse Deputado também tem. Hoje o Senador Aécio Neves

é,  sem  dúvida  alguma,  a  principal  liderança  de  Minas  Gerais,  uma  das  mais

respeitadas  do  Estado.  Isso  é  inequívoco,  não  há  como  negar.  Os  resultados

eleitorais por si só confirmam nossa palavra.

E agora o Senador Aécio Neves, assumindo a Presidência do seu partido, fato que

está para acontecer, poderá se lançar candidato à Presidência da República.

Então, meu caro Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, que agora comanda os

trabalhos, temos de fazer da política um debate de ideias, e não de destruição das

pessoas. As pessoas precisam ser respeitadas no que fizeram ou no que fazem. O

Senador Aécio Neves, além de gozar do respeito e da confiança do povo mineiro,

merece os nossos elogios, por aquilo que fez, por aquilo que plantou.

Lembro-me de uma das suas ações - que vêm à minha fala neste momento para

sedimentar meu posicionamento: em dezembro de 2010, o Presidente Lula despedia-

se do Poder  e queria,  a todo custo,  levar  um benefício  para a sua terra natal,  o

Estado de Pernambuco. Queria mostrar ao povo, à sua gente, que, como Presidente,

levaria  um  grande  feito  à  sua  população.  Sabendo  que  a  Fiat  aumentaria  os

investimentos em Minas Gerais, gerando novos empregos, o Presidente Lula, com

seu telescópio e com boas informações, visualizou a seguinte situação: vou tirá-la de

Minas e a levarei para o meu Estado, levarei para o meu Pernambuco.

Conteste-me sequer um Deputado da Oposição, conteste-me. Mudem a história.

No  final  do  seu  mandato,  o  Presidente  Lula  criou  uma  medida  provisória  que
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concedia benefícios exclusivos para levar a Fiat para Pernambuco. Lá se foi a Fiat

embora, lá se foram os empregos dos mineiros, lá se foi o aumento da receita de

Minas Gerais.  O Presidente Lula abraçou a Fiat,  colocou-a debaixo do braço e a

levou  para  Pernambuco.  Assim,  levou a  Fiat  para  Pernambuco.  Foi  saudado  em

Pernambuco:  “Esse  é  o  nosso  Presidente,  esse  é  o  filho  da  terra,  que  traz

investimentos”. O Presidente Lula recebeu fogos de artifício e festas em Pernambuco.

Ele  chegou  lá  para  anunciar  que  a  Fiat  era  dos  pernambucanos,  mas  omitiu,

escondeu  que,  para  fazer  aquilo,  tomou dos  mineiros.  Fomos  apunhalados  pelas

costas pelo nosso Presidente.

O  Senador  Aécio  Neves  tomou  posse  em  janeiro  do  ano  subsequente.  Como

Senador, diante da medida provisória do Presidente Lula, que seria apreciada pelo

Congresso, propôs uma alteração, meu caro Deputado Sargento Rodrigues: que os

benefícios que o Presidente Lula estava concedendo ao Estado de Pernambuco, da

mesma forma, fossem estendidos a Minas Gerais, para a área da Sudene, não para

recuperarmos  a  Fiat,  porque  ela  tinha  ido  embora,  mas  para  que  Minas  Gerais

recebesse outros investimentos de outras empresas que quisessem vir para cá. O

Senador  pegou a medida provisória  de autoria do  Presidente Lula  e  propôs  uma

emenda.

Pergunto a você, telespectador, meu querido mineiro e mineira. Vou dar-lhes um

tempo para pensar, mas acho que não precisarão dele. A Presidenta Dilma aceitou ou

vetou  a  emenda  proposta  pelo  Senador  Aécio  Neves  para  que  Minas  Gerais

recebesse a extensão dos benefícios da medida provisória do Presidente Lula? Sei

que todos estão balançando a cabeça certos de que mandou vetar. E estão certos. A

Presidenta deu ordens à sua bancada para vetar o projeto de emenda do Senador

Aécio Neves que trazia os benefícios para Minas Gerais. Aí, pergunto: ela nasceu em

Minas?  Sim,  nasceu  aqui  em  Minas  Gerais.  O  Presidente  Lula  nasceu  em

Pernambuco? Nasceu. O Presidente Lula tomou a Fiat e a levou para Pernambuco.

Ele agiu certo? Para mim, foi errado, porque a tomou de Minas, de nós, mineiros. Se

pensarmos bem, ele levou a fábrica para as pessoas dele. Ele pegou a Fiat aqui e a

levou  para  lá.  Mas,  e  a  Presidenta  que  nasceu  aqui?  Ela  teria  o  mínimo  de

compromisso  conosco,  com  os  mineiros,  não  permitindo  que  a  sua  base  aliada
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tivesse rejeitado a emenda do Senador Aécio Neves, que trazia novos investimentos

para  Minas  Gerais.  E  fomos  derrotados.  A emenda  do  Senador  Aécio  Neves  foi

derrotada.

Se a Fiat tivesse instalado a sua melhora em Minas Gerais,  o Projeto de Lei nº

3.843 teria mais dinheiro para aumentar o salário dos funcionários. Por quê? O que

forma o fundo de participação dos Estados e Municípios? O FPM dos Municípios, o

FPE  do  Estado  e  o  Imposto  sobre  Produtos  Industrializados  -  IPI.  A  maior

compensação dos FPMs vem do IPI e do que pagamos como Imposto de Renda

retido na fonte. São os dois percentuais mais importantes.

Senhoras e senhores, estou aqui debatendo o Projeto de Lei nº 3.843, mas, antes

de falar sobre ele, quero trazer aos telespectadores mais um fato muito importante de

Minas Gerais, que diz respeito à omissão e ao abandono do governo federal com o

nosso Estado.  Meu caro Deputado Sargento Rodrigues,  V.  Exa.  advém da nossa

gloriosa Polícia Militar,  conhece como poucos a nossa Belo Horizonte e a Região

Metropolitana e o exercício em que colocava a sua vida para defender a integridade

do povo de Minas Gerais. Muitas vezes, enfrentou com bravura alguns bandidos, mas

V. Exa. estava lá defendendo Minas. Foi bonito, Deputado Sargento Rodrigues, o que

fez, aliás, continua defendendo a nossa Polícia. Por isso, V. Exa. foi reconduzido com

uma  votação  magistral,  estupenda.  É  o  reconhecimento  daqueles  que  V.  Exa.

especialmente defende nesta Casa, Deputado João Leite.

Agora vou para Betim, Deputado Sargento Rodrigues, para a nossa vizinha Betim,

de onde o Presidente Lula tirou o aumento, o crescimento da nossa Fiat e levou para

Pernambuco. E para lá vai o Deputado Duarte Bechir.

Quero chamar sua atenção, telespectador, vamos comigo para Betim.

A Petrobras, essa que está falida, que comprou no exterior uma usina que já não

valia  nada e que está sendo investigada,  a mesma Petrobras.  O Presidente Lula

confirmou que Minas Gerais receberia o polo acrílico, que, assim como a Fiat, que foi

embora, também seria instalado em Betim. E os betinenses, o Prefeito à época, os

Vereadores, nós,  aqui  na Assembleia,  ficamos felizes,  contemplamos a conquista.

Betim, Minas Gerais, vai ganhar o polo acrílico, uma das ações da Petrobras. Mas

para onde foi o polo acrílico? A Fiat foi para Pernambuco, terra do Presidente, mas
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para onde foi o polo acrílico? Se me perguntarem, diria que deveria estar em Betim,

para onde foi prometido.

Nós temos Presidente em Brasília que é mineira, mas estou triste em afirmar mais

uma vez que é mineira porque nasceu neste  Estado maravilhoso,  terra de  gente

trabalhadora, de gente honrada, terra de Juscelino Kubitschek, de Tancredo Neves,

de Tiradentes, de tantos mineiros que contribuíram com o Brasil. Nasceu aqui, mas

no seu coração Minas Gerais não nasceu. Seria preciso Minas Gerais nascer também

no coração para que ela defendesse Minas Gerais. E que não mandasse para cá pá-

carregadeira para entregar para o Prefeito, mas que perguntasse ao Governador do

que precisamos.

O polo acrílico foi colocado debaixo do braço, e, como a Fiat foi para Pernambuco,

ele foi para a Bahia. Assim como Lula disse “Vou levar para Pernambuco”, Sérgio

Gabrielli, Presidente da Petrobras, disse: “Mas eu vou levar para a Bahia”. E Minas

Gerais ficou no prejuízo, foi-se embora a Petrobras, foi-se embora a Fiat, e a visita a

Minas Gerais para anunciar que, daqui a alguns meses, quando já soubermos quem

é candidato, vai sobrar uma rapinha para Minas, na panela que serviu Pernambuco e

Bahia. Vai sobrar uma rapinha tirada bem do fundinho para fazer o Anel Rodoviário,

outra rapinha para fazer o projeto de duplicação da BR-381 Norte, vai sobrar uma

rapinha, e vão dar para isso. Nós não queremos rapinha. Mineira tem de fazer para

Minas Gerais. Se é mineira, mostre que é mineira. Se é mineira, dê a Minas Gerais o

tratamento que ele merece. Se é mineira, reconheça este Estado e faça por ele aquilo

que merecemos. Não vire as costas como tem virado para o nosso Estado.

E o Projeto de Lei nº 3.843, que vai conceder reajustes aos nossos servidores - o

Carreirão,  como  alguns  Deputados  têm  chamado  porque  são  muitas  carreiras

contempladas -, só está sendo possível graças à seriedade e ao comprometimento

desse governo para com seus concidadãos, para com os mineiros. Uma relação de

respeito,  de  harmonia,  de  equilíbrio,  zelo  e  transparência.  É  possível  estar

encaminhando hoje um projeto de lei como esse.

Quero conceder aparte a esse Deputado que, não me canso de dizer, engrandece

este Parlamento pela seriedade, pela bravura e pela determinação com que participa

nos trabalhos.
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O Deputado João Leite (em aparte)* - Sou eu quem agradece, Deputado Duarte

Bechir.  Não  poderia  deixar  de  estar  aqui  acompanhando  o  seu  pronunciamento,

porque os seus pronunciamentos são carregados de adoração, de compromisso com

Minas Gerais.

É o compromisso com os mineiros que o elegeram novamente como representante

na Casa Legislativa de Minas Gerais e fizeram com que V. Exa. estivesse na base do

Governador Anastasia. O povo de Minas Gerais assim escolheu, não V. Exa. O povo

determinou  que  o  senhor  deveria  apoiar  esse  governo,  da  mesma  forma  como

determinou que eu apoiasse meu partido, o PSDB. Nós o fazemos, e sei que falo isso

por V. Exa., com toda alegria e admiração. Concordo plenamente com V. Exa. Só é

permitido,  só  é  possível  ao  governo  enviar  para  a  Assembleia  Legislativa  esses

aumentos por causa de uma administração séria, transparente. Se dependesse da

divisão  dos  recursos  do  governo  federal  com  Minas  Gerais,  este  Estado  não

sobreviveria.

Temos de agradecer ao Governador Anastasia e a toda sua equipe, assim como

aos servidores do Estado de Minas Gerais, de todas as carreiras, que, com muita

força, têm trabalhado pelo povo de Minas. Tudo isso sem nos esquecermos de que o

governo  central  esqueceu-se  especialmente  de  Minas  Gerais.  Esqueceu-se  dos

Estados e Municípios. Talvez não tenhamos na história brasileira mais recente uma

identidade tão grande da República com o Império, quando o imperador centralizava

tudo em suas mãos e aguardava a visita das províncias. Daí nasceu o dito “de pires

na mão”. De pires na mão, no Rio de Janeiro, significava que ficavam pedindo ao

Imperador alguma coisa para as províncias. Um Brasil revoltado com o centralismo do

Império funda a  República  na  expectativa  de  que,  nessa República Federativa,  o

poder central respeitasse os Estados e os Municípios, com eles dividindo os recursos

arrecadados. E onde esses recursos são arrecadados? No poder central, no Distrito

Federal? Não. Na sua querida Cristais, na sua querida Campo Belo, nas diversas

cidades de Minas Gerais. Esse dinheiro vai,  Deputado Duarte Bechir, e não volta.

Para a saúde, o governo federal está pensando em 3%. É esse o percentual previsto

no Orçamento.  Para educação, será 1,28%. Não se reparte com os Municípios  e

Estados  o  que  se  arrecada.  Mais  de  70% da  receita  fica  nas  mãos  do  governo
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federal.

V. Exa. talvez tenha feito a leitura mais brilhante do momento que estamos vivendo.

É possível o “carreirão” por causa dessa gestão em Minas Gerais. Nossos servidores

compreendem isso, trabalham e fazem Minas Gerais se engradecer,  sem nenhum

apoio  do  Império.  Quero  chamar  de  Império  o  poder  central.  Esse  governo  é

centralizador.

Deputado Duarte Bechir, a Presidente Dilma, antes de visitar Minas Gerais, passou

o fim de semana em Porto Alegre, aonde chegou na quinta e onde ficou até segunda-

feira.  Acompanhei  o noticiário  pelo  “Zero  Hora”  e pelo  “Correio do  Povo”,  do  Rio

Grande  do  Sul.  Ela  anunciou  para  as  estradas  do  Rio  Grande  do  Sul

R$3.000.000.000,00. Quando a Presidente Dilma e o Presidente Lula não investiram

nas  estradas de Minas  Gerais,  não estavam atingindo apenas  o  povo mineiro.  O

Brasil passa por Minas Gerais. Temos 25% da malha rodoviária federal. Não somente

os mineiros utilizamos a BR-381 Norte,  em direção a Monlevade e a Governador

Valadares. Quem vem do Mercosul pega a BR-116 e encontra na Fernão Dias, a BR-

381, próximo a Guarulhos, sua ligação com o Norte e com o Nordeste brasileiro. Essa

é a ligação do Mercosul. Os brasileiros e os povos da América do Sul passam por

Minas Gerais.

Muitos não conhecem as armadilhas que estão nas nossas estradas. As nossas

estradas estão uma vergonha. Mas a Presidente Dilma deixou R$3.000.000.000,00

no Rio Grande do Sul e chegou de mãos vazias em Minas Gerais. Ela não tinha o que

anunciar. É importante destinar máquinas para os Municípios? Sim. São bem-vindas,

mas  falta  muito,  Presidente  Dilma.  A senhora  deixou  R$3.000.000.000,00  no  Rio

Grande do  Sul,  que não  tem  nem metade  da  malha  rodoviária  federal  de  Minas

Gerais, e deixou zero em recursos para as estradas de Minas Gerais.

Li um noticiário em que a Presidente Dilma disse, no Rio Grande do Sul, em Porto

Alegre, que a coisa mais importante que existe em uma cidade é o metrô. Ela, então,

anunciou R$1.000.000.000,00 para o metrô de Porto Alegre, porque o metrô dessa

cidade não poderia ficar daquele jeito.

Novamente, ela chegou em Belo Horizonte de mãos vazias. O Deputado Duarte

Bechir está dizendo que ela está tirando com pá carregadeira o que temos aqui e



1192
____________________________________________________________________________

jogando  para  a  Bahia,  para  Pernambuco e para  o  Rio  Grande do Sul  -  Estados

amados, Estados queridos. Mas Minas Gerais nunca foi tão afrontada, tão aviltada

como está sendo por este governo. Minas Gerais está abandonada e esquecida.

Quero saber quem vai ter a coragem de fazer campanha em Minas Gerais contra o

Senador Aécio Neves, contra o homem que ligou Minas Gerais.

Deputado Duarte Bechir, há três cidades em Minas Gerais sem ligação asfáltica,

sabe por quê? Porque se trata de estrada federal. O governo federal não faz ligação

asfáltica.  Para  as  outras  227  cidades,  o  mais  querido,  Senador  Aécio  Neves,

conseguiu essa ligação. Agora, temos de aguentar o Presidente Nacional do PT, Sr.

Falcão, que tem esse nome de ave de rapina, vir a Minas Gerais atacar o Senador

Aécio  Neves,  o  Senador  mais  querido  da  história  de  Minas  Gerais,  um  dos

Governadores mais queridos da nossa história. O Presidente do PT teve a coragem

de atacar o Senador Aécio Neves. Não aceitamos isso. Não vale a pena nem dizer a

referência que ele fez ao nosso líder.  Nós não aceitamos, nós repudiamos, não a

pessoa dele, porque o respeitamos como líder, como Presidente do PT, mas sua fala.

Ele veio atacar um líder de Minas Gerais, e repudiamos a fala dele. O Senador Aécio

Neves é querido, foi eleito e reeleito em 1º turno e teve a maior votação da história de

Minas Gerais, como Senador. Quando o Sr. Falcão atacou o Senador Aécio Neves,

atacou todos nós, mineiros. Não se faz isso.

Recebemos aqui o Presidente Lula e a Presidente Dilma com todo o respeito que

eles merecem. Talvez tenha sido a primeira vez que o Ministro Mercadante veio a

Minas Gerais. É bom ele viajar, para ver a situação das universidades, que falaram

que  existem.  Existem  na  promessa,  porque  nem  carteira  para  os  estudantes  se

sentarem há.

Atacar o Senador Aécio Neves na terra dele? Atacar esse homem público, querido

em Minas Gerais? Quero ver eles voltarem nas eleições e atacarem o Senador Aécio

Neves em Minas Gerais. Quero ver quem vai subir nos palanques e falar contra Aécio

Neves, esse líder que transformou Minas Gerais, que se lembrou dos pobres deste

Estado e que levou até eles o Programa de Combate à Pobreza Rural.  Ele fez a

inclusão social de famílias vulnerabilizadas.

Como Governador,  o  Senador  iluminou  800  campos  de  futebol  amador  para  a
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população pobre que,  à noite,  não tinha lazer.  Quero vê-los  aqui,  nos palanques,

fazerem o que fez o Presidente Nacional do PT. Foi lamentável a sua vinda a Minas

Gerais para nos atacar, porque, ao atacar o nosso líder Aécio Neves, atacou a todos

nós.  Lamento  que tenhamos  que viver  isso  em Minas  Gerais.  Minas  não recebe

investimentos do governo federal, não tem estradas, não tem metrô, e eles ainda vêm

atacar Aécio Neves?

Parabéns, Deputado Duarte Bechir. Eu tinha que vir aqui ouvi-lo e participar da sua

manifestação,  que é republicana.  V.  Exa. não defende apenas Minas Gerais e os

Municípios mineiros, mas o Brasil. Infelizmente, Deputado Duarte Bechir, voltamos ao

Império.

O Deputado Duarte Bechir - Obrigado, Deputado Hely Tarqüínio. Com as palavras

finais do Deputado João Leite, vamos continuar tecendo as nossas reflexões. Não

retomarei  todas com as quais  V.  Exa.  nos brindou.  Lembro a V.  Exa.  que a  sua

mamãe,  de quem ainda tem a companhia,  benza-a Deus!,  quando recebia o seu

salário de professora, às vezes trabalhava durante o mês de novembro e só recebia

em janeiro. Trabalhava em março e só recebia o salário em maio. Eram 40 dias. Em

quantas escalas se pagavam! Está aqui. O governo de Minas manda a esta Casa o

projeto intitulado “carreirão”, concedendo aumento a todos os servidores.

Deputado João Leite, V. Exa. concluiu dizendo que a nossa participação na tribuna

se dá de forma republicana. Quero ainda perguntar a você, telespectador, mineiro e

mineira: em algum momento da minha fala, agredi a atual Presidenta com ofensas a

sua pessoa? Agredi o ex-Presidente com alguma ofensa a sua pessoa? Falei dos

erros. Questionei os posicionamentos dos dois, contrários a Minas Gerais. Poderia

até criticar, mas não é do feitio deste parlamentar, a forma de vestir e falar de um dos

dois,  mas  não.  Em  nenhum  momento,  questionei  como  se  comportavam  após

cumprirem as obrigações dos mandatos que tiveram, se bebiam ou passeavam. Este

parlamentar, como toda a base de governo desta Casa, discute as ideias, as ações

equivocadas, os erros cometidos contra a nossa querida Minas Gerais. É isso o que

questionamos.

O Deputado João Leite disse que vamos ver os palanques que serão construídos

em nossa Minas Gerais,  se a Oposição vai  pedir  desculpas pelo que nos tirou o
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governo federal,  pelo  abandono de Minas.  Na segurança pública,  estamos sendo

modelo  de  terceirização para  o  País.  Está  aí  o  modelo  de  Minas  Gerais.  Vamos

investir  em  educação,  no  próximo ano,  quase  R$200.000.000,00.  Sabe  quanto  o

governo federal  vai  investir  em educação no ano que vem? R$600.000.000,00.  O

valor que Minas Gerais vai investir na educação corresponde a quase um terço de

tudo aquilo que o Brasil vai investir na melhoria da qualidade da educação do povo

brasileiro.  Mas  Minas  está  preparada  para  investir  sozinha  no  ano  que  vem

R$190.000.000,00.

Mesmo com todo abandono e esquecimento do governo federal para com Minas,

um  Estado  forte,  de  gente  guerreira,  que  acredita  no  seu  trabalho,  tivemos

conquistas.  Na  educação,  por  exemplo,  temos  os  melhores  resultados  do  País.

Segundo a avaliação do Ministério da Educação, Minas Gerais é o Estado nº 1 em

aprendizagem.

Está nesta Casa o projeto do governo que concede incentivos à área tecnológica. O

Chile  já  o  faz  à  pessoa jurídica.  Em Minas  é  diferente.  O  Governador  Anastasia

acredita no potencial do aluno, daquele que pode e tem capacidade para desenvolver

a sua ideia. O projeto já está sendo discutido nesta Casa. Coube a este Deputado

relatá-lo na Comissão de Educação.

Destino os minutos finais de minha fala ao Presidente do PL, porque tudo o que

dissemos foi para dar sustentabilidade ao projeto intitulado “carreirão”, que concede

reajuste a milhares de servidores em Minas Gerais. Deputado João Leite, se houve

possibilidade desse projeto,  foi  porque houve organização,  houve alguém que  se

preocupou  com  o  servidor,  alguém  que  administra  Minas  com  responsabilidade,

coerência e zelo, que foi eleito porque tem um plano de ação a ser implementado em

favor dos mineiros, e não um plano de poder. V. Exa. sabe que a Presidente veio aqui

muito mais para cumprir uma agenda de interesse do seu partido do que uma agenda

de interesse do povo mineiro. O tempo que foi despendido a Minas Gerais, às nossas

propostas, às nossas ações e aos mineiros foi ínfimo.

Se acham que em Ribeirão  das Neves foi  inaugurado um conjunto habitacional

inteiro, saibam que apenas um apartamento está pronto, diferentemente dos demais

que  não  foram  mostrados  pela  imprensa.  Ou  seja,  apenas  um  apartamento  foi
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preparado para ocasionar  aquela  festa  de  inauguração.  O restante  ainda está no

cimento, sem nenhum tipo de piso. Desmintam, falem o contrário, provem que essa

afirmação  não  corresponde  à  verdade.  Não  precisam  denegrir  as  pessoas  para

ganhar voto. Vamos falar de trabalho, de seriedade, conforme este parlamentar tem

debatido; vamos questionar as ações de governo, os erros e acertos. É claro que

quem governa tem possibilidade de errar; se erra, é porque quer acertar. Mas não se

erra  propositadamente,  não  se  ofende  Minas  Gerais  propositadamente,  não  se

esquece Minas Gerais propositadamente. Nós não merecemos.

Muito do que o Brasil é hoje se deve a Minas Gerais, à bravura de mineiros como

Tiradentes,  que ofereceu sua vida  pela  liberdade;  como Tancredo Neves,  que na

primeira  eleição ofereceria  a  possibilidade de mudança ao Brasil;  como Juscelino

Kubitschek; como Aureliano Chaves; como Itamar Franco e Fernando Henrique, que

foram os implementadores da sustentação econômica que é o Plano Real; além de

outros.

Para terminar,  Sr.  Presidente, quero dizer  que se podem e se devem colher  os

frutos  sem  matar  a  árvore.  Essa  árvore  é  o  Plano  Real.  Os  frutos  estão  sendo

colhidos. Mas estão sepultando o Plano Real. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Prorrogação da Reunião

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos  termos do art.  21 do  Regimento  Interno,

prorroga a  reunião  até  as  19h59min.  Com a palavra,  para  discuti-lo,  o  Deputado

Rogério Correia.

O Deputado  Rogério  Correia*  -  Deputado Hely Tarqüínio,  Deputado João Leite,

Deputado Duarte Bechir, hoje somos poucos Deputados ainda resistindo ao Plenário

da Assembleia. À noite tem jogo do Clube Atlético Mineiro, por isso precisamos ir

embora, como também os servidores que nos visitam.

Sr. Presidente, farei a discussão do projeto agora, até porque acordamos com os

servidores e os sindicatos em terminá-la ainda hoje. Feito esse acordo, vamos ver se

conseguimos  cumpri-lo.  Na  verdade,  não  posso  deixar  de  fazer  a  discussão  do

projeto de lei  sem algumas observações. A ideia é que, terminada a discussão, o

projeto  vá  à  Comissão de  Administração  Pública  ou  à  Comissão de  Fiscalização
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Financeira,  não sei  de qual  é  o mérito  para apreciar  as  emendas.  Então,  farei  a

discussão do projeto mesmo com poucos Deputados ainda em Plenário,  mas em

respeito, aliás, aos servidores aqui presentes.

Sr.  Presidente,  realmente  quero  discutir  o  projeto  de  lei;  para  isso,  preciso  de

dados,  números,  não simplesmente de  agitações  contra o governo da Presidenta

Dilma, que nada tem a ver com esse projeto de lei. Temos de discutir é esse projeto

de lei, o que o governo do Estado, com o Orçamento que tem, faz com o servidor

público. Essa é a discussão, e não a BR-381, a BR-040. Não estão em discussão os

planos nesse projeto de lei do governo federal. Essa é uma outra análise. Acontece é

assim:  quando pouco se tem a  dizer  do  próprio  governo,  é melhor  falar  mal  dos

outros, já que não se pode falar bem de si próprio. É uma teoria que eu refuto. Não

gosto dela. Falam mal dos outros porque não têm o que apresentar. Não acho uma

boa política. Infelizmente, essa foi a linha seguida pelo Deputados Duarte Bechir e

João Leite:  “Vamos falar mal da Dilma porque aí o pessoal esquece que estamos

discutindo o governo Anastasia e o programa do PSDB em Minas Gerais”. É mais

fácil falar mal da Dilma, mesmo que sejam assuntos que não estejam em pauta. É

melhor. Falamos mal dela e não temos de dizer nada do Governador e do projeto

dele. Assim, esquecem de discutir o que está em pauta, que são os reajustes dados

aos servidores públicos.

Certo ou errado, o que está sendo discutido aqui é o choque de gestão, quem por

ele foi beneficiado. Como os servidores públicos estão com o choque de gestão? Eles

estão bem, como diz a propaganda? As professoras estão mesmo satisfeitas? Elas

estão indo, como na propaganda, abraçar os artistas e o Governador por estarem tão

satisfeitas  dentro  das escolas? O choque de  gestão proporcionou às  professoras

aquela  satisfação  da  televisão?  Não  tenho  visto  isso  nas  escolas.  Tenho  visto

professoras  tristes,  cabisbaixas,  malpagas,  mal-remuneradas,  pouco  incentivadas.

Tenho visto professoras maltratadas, perseguidas, principalmente depois da greve.

Tenho visto o governo tratar com rancor as professoras. O que eu vejo não é aquilo

que está na propaganda da televisão: professoras abraçando os artistas globais.

Também não vi o fim da dengue, que estava na propaganda de televisão. O choque

de gestão não levou ao fim essa epidemia. Minas Gerais tem a maior incidência de
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dengue do País. Mais de um terço dos casos do Brasil estão em Minas Gerais, o que

mostra que o serviço público, com os defeitos que tem todo o País, em Minas Gerais

são mais graves. Portanto, o choque de gestão não resolveu o problema da saúde

pública.

Não tenho visto os servidores na Cidade Administrativa satisfeitos com aquela obra-

prima,  admirados.  Não,  quando  vou  à  Cidade  Administrativa,  vejo  os  servidores

tristes,  reclamando  do  salário,  das  condições  de  trabalho,  da  jornada,  vejo  os

servidores preocupados. Na área administrativa, a mesma coisa, na área da Fazenda

escuto reclamações dos servidores. Ou seja, o serviço público em Minas Gerais com

o choque de gestão não melhorou; estou para dizer que piorou.

Era possível ou é possível melhorar o serviço público em Minas Gerais? É possível

melhorar, e quero mostrar isso com números, que evidentemente os Deputados João

Leite e Duarte Bechir não vão querer escutar, porque já falaram o que queriam da

Dilma, que não tem nada a ver, repito, com esse projeto de lei. Mas os servidores se

interessam por esses dados, e queria passá-los a vocês, até para que os sindicatos

saibam a realidade dos números em Minas que os Deputados não têm interesse em

dizer - estão mais preocupados em falar mal da Dilma e do Lula do que em governar

Minas. Sabe por que isso? Porque eles só pensam em 2014.

O governo de Minas Gerais virou uma espécie de birô eleitoral do Senador Aécio

Neves. A máquina de Minas funciona para eleger Aécio Neves ou tentar elegê-lo em

2014.  Para  isso  funciona o  governo,  que já  não governa,  não tem o  objetivo  de

melhorar Minas; transformou-se no comitê eleitoral do Senador Aécio Neves, só serve

para isso.

Essa  é  a  lógica  com  que  trabalha  hoje  o  governo  do  Estado.  É  uma  lógica

equivocada, porque não governa. Aí vejo eles reclamarem que a Dilma veio a Minas.

Ora, ela veio a Minas anunciar e entregar 1.600 casas populares. Que bom, não é?

Tomara que ela venha toda semana a Minas Gerais. Entregou também maquinário às

Prefeituras do interior para a agricultura familiar a fim de melhorar a qualidade da

produção de alimentos em nosso Estado. Ela veio, portanto, implementar em Minas

Gerais ações governamentais importantes. Foi inédito, fez uma comparação com o

que deve ser feito e o que não deve ser feito.
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Quando o governo estadual se desloca para Neves, só tem um objetivo: anunciar

que mais presídios irão para lá. É a única coisa que o governo do Estado faz em

Neves: mais cadeias, mais celas, mais presídios. Agora é presídio privado - preso

virou mercadoria.  Pagam R$2.700,00,  são dois  professores para cada preso,  mas

não  tratam  bem  as  professores  nem  os  servidores  públicos,  porque  para  eles  é

choque de gestão, corte de salário da educação, da saúde.

Cortam  tanto,  senhores  sindicalistas  e  servidores  públicos  aqui  presentes,  que

fornecerei um dado que talvez a Renata Vilhena não disse a vocês. Talvez nem os

Deputados  saibam,  porque  eles  não  têm  interesse  em  saber  se  o  governo  está

agindo certo ou errado, eles querem apenas trabalhar eleitoralmente o Senador Aécio

Neves. Minas não importa, importa apenas ser comitê eleitoral do Senador, só isso

importa. Se o Estado vai bem ou mal... “O que é isso? Não falem disso? O Senador é

mineiro?” Mineiro, sabemos, admirador em primeiro lugar do Rio de Janeiro.

Mas vejam bem, vou dar um dado interessante para vocês saberem. Sabem quanto

o governo durante o ano de 2012, nas palavras deles, gastou percentualmente com

os  servidores?  Eles  dizem  “gastou”,  nós  falamos  “investiu”.  Servidor  público  é

investimento, não é isso? Se se investe no serviço público - e isso inclui o servidor -,

isso melhora o serviço público.  Uma professora bem-remunerada,  um servidor  da

administração,  um  servidor  da  Fazenda  bem  remunerado  não  é  melhor?  Ele  vai

produzir  mais,  não  é  verdade?  Então,  vamos  investir  no  servidor,  no  servidor  da

saúde. O servidor com mais investimento produz mais, o que significa que o povo

estará melhor acolhido. Sabe quanto foi o investimento no servidor público, o salário

do servidor público no ano passado, percentualmente? A Lei de Responsabilidade

Fiscal diz que não pode ultrapassar 46%.

Sabem quanto o governo gastou no ano passado com o choque de gestão? Não foi

40% nem 42% nem 44%, mas sim apenas 34,24%. Esse foi o investimento com o

servidor público. O máximo é 46%, que é o que se chama de limite prudencial.

Vocês se lembram de quando os professores fizeram greve e a Renata Vilhena

disse que não poderia atender os professores, pois, senão, ela iria ultrapassar o limite

prudencial de 46% da Lei de Responsabilidade Fiscal? Eles apertaram, arrocharam

tanto vocês, servidores públicos, arrocharam e apertaram o cinto de tal maneira, que
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isso  pulou  para  34,24%.  O governo  está  com  uma folga  de  12% em  virtude  do

arrocho que fez em cima de vocês. No entanto tenho de escutar aqui que o Prof.

Anastasia e o Senador Aécio Neves são ótimos para os servidores públicos. Como

não podem dizer isso, falam mal da Dilma. Como vão justificar que baixaram para

34,24% o que poderia ser o limite de 46%, arrochando o salário dos servidores?

Ora, se isso fosse feito a partir de um reajuste, de um salário justo, aplaudiríamos o

governo. Mas ele não o faz a partir da justiça, e sim do arrocho.

Então o choque de gestão não é, nada mais nada menos, que arrocho salarial em

cima dos servidores públicos. Isso precisa ficar claro. Queria chamar a atenção de

todos os sindicatos que estão aqui presentes, como o Sindifaz,  o Sindipúblicos, o

Sindifisco,  que  esteve  conosco,  o  Sind-Saúde,  o  Sind-UTE.  No  meu  tempo

chamavam de coordenação sindical,  mas  hoje  é  coordenação intersindical.  Já fui

membro da coordenação. Naquela época o governo ficava no limite de 46%, e até o

ultrapassava. Chegava, Geraldo, a 50%. Veja, Geraldo, o gasto é de 34,24%! Quando

vocês se sentarem à mesa com a Renata Vilhena, levem esse papel para ela. Digam

a ela: “Renata, choque de gestão ou arrocho salarial?”. O que é o choque de gestão?

Esse é o modelo neoliberal de governar. Ora, não há condições. Na propaganda da

televisão, é outra coisa.

Chamo aqui a atenção das centrais sindicais. É preciso uma unidade do servidor

público para, com base nesses números, fazer uma campanha este ano de aumento

real  do  salário  desse servidor,  a  fim  de  desarrochar  os  salários  que  ficaram  tão

arrochados.

Estão aqui com esse projeto de lei, discutindo o reajuste de 2012. Telespectador,

esse projeto é o que não foi dado ao servidor em 2012. É o chamado “carreirão”, essa

maravilha. Isso não tem nada que ver com o ano de 2013. Então é o que deixaram de

pagar ao coitado do servidor público do Estado, fazendo economia em cima dele.

Fazem  isso  enchendo  a  boca.  O  Geraldo  me  repassou  a  tabela.  O  valor  é  de

R$1.050,00 em 2014. Vai ficar menor que o salário mínimo, porque o governo federal

já está anunciando o salário mínimo para 2013 em setecentos e sessenta e tanto.

Quando  chegar  em  2014,  provavelmente  os  servidores  vão  receber  um  salário

mínimo. Esse é o acordo que estão propondo ao servidor.
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Há recursos para melhorar? Sim, pois só estão no limite de 34% do Orçamento.

Para onde vai o restante dos recursos? Não vai para a saúde. Aliás, esqueci-me de

lhe dar a notícia, telespectador, mas acho que o Deputado Adelmo Carneiro Leão já

falou  isto  hoje:  o  Senador  Aécio  Neves  é  réu  num  processo  na  Justiça,  agora

referendado pelo Tribunal de Justiça. Ele recorreu e perdeu. É réu e será julgado por

ter desviado da saúde pública 4,3 bilhões. Aqui, dizem que somos proibidos de fazer

críticas ao Senador Aécio Neves. Vocês ouviram, aqui:  “Quem vai ter coragem de

fazer críticas ao Senador?”. Estou dizendo a verdade. Não é preciso ter coragem para

falar isso não! O Senador Aécio Neves é réu num processo de 4,3 bilhões. Periga não

poder  ser  candidato.  Estou achando que ele está desconfiado disso,  porque hoje

estava reclamando que a Dilma quer ganhar por WO. Estou achando que ele já está

desistindo. Ele disse: “A Presidenta Dilma quer ganhar por WO”. Isso é quando os

outros candidatos desistem.

Não sei se esse já é um anúncio de que ele vai desistir ou se ele vai ficar inelegível

por dever R$4.300.000.000.000 ao erário, que ele desviou da saúde para outros fins,

sem justificar. Não sou eu que estou falando isso: o Tribunal de Justiça reconheceu.

O Ministério Público entrou com uma ação a que o Senador Aécio Neves apresentou

recurso, mas perdeu. São R$4.300.000.000,00. Se completarmos com o que foi feito

com  Anastasia,  serão  R$7.500.000.000,00  a  menos  na  saúde  pública,  além  do

arrocho em cima do servidor público. A percentagem de 34,24% é o fruto do arrocho;

portanto, completamente distante dos 46%.

Assim  têm  governado  Minas  o  PSDB,  o  Senador  Aécio  Neves  e  o  governo

Anastasia: às custas de um tremendo arrocho salarial para o servidor público. Esse

projeto de lei é um retrato desse arrocho; é um reajuste de 2012. Portanto sequer

estão  discutindo  agora  com  o  servidor  público  o  que  acontecerá  em  2013,

prometendo a ele um salário de R$1.050,00 em 2014, o que provavelmente será o

equivalente ao salário mínimo.

Ditas essas palavras em relação a esse projeto de lei e ao grande problema que o

Senador enfrenta com a área da saúde - são R$4.300.000.000,00, repito... Agora,

derrotado no Tribunal  de  Justiça  por  três  a  zero.  Foi  como os Desembargadores

disseram ao Juiz para julgar. E na peça em que os Juízes colocaram isso, deixaram
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muito claro que, em tese, o Senador praticou um ato de improbidade administrativa.

Em tese, porque agora vai ser julgado. Ele quis evitar o julgamento; apresentou o

recurso tentando evitá-lo, mas o Tribunal de Justiça disse que tem de ser julgado.

Porque, acontecido isso, será um ato... E ele detalha e justifica por que diz que o

Governador tenha cometido um ato de improbidade administrativa.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Deputado Rogério Correia, lamento que V.

Exa., tratando da carreira dos servidores e do projeto que tramita na Casa, insiste em

atacar o Senador Aécio Neves. Logo o seu partido, tão envolvido com denúncias, já

com julgamento encerrado - vários membros do seu partido terão de cumprir pena. O

mais  lamentável  é  que,  quando V.  Exa.  foi  Líder  do Governo aqui,  os  servidores

recebiam em sete chamadas. Minha mãe, servidora pública, só recebia no dia 29 do

mês. Lamento que V. Exa. insista em atacar o Senador Aécio Neves.

Já vejo, na campanha eleitoral,  V.  Exa.  nos palanques atacando um mineiro.  O

Senador Aécio Neves não está condenado em nada, e a maneira como ele utilizou os

recursos  da  saúde  foi  a  mesma utilizada  até  pelo  ex-Governador  Itamar  Franco,

Deputado Rogério Correia, que solicitou ao Tribunal de Contas do Estado autorização

para que o recurso utilizado pela Copasa,  em saneamento básico,  fosse contado

como investimento  na  saúde.  Ora,  o  Senador  não  está  condenado em nada,  ao

contrário  de  muitos  membros  do  governo  federal,  que  estão  condenados  -  a

condenação já é definitiva e o acórdão está para sair.

Então, lamento que o senhor se refira ao Senador dessa maneira. Não é esse o

líder de Minas Gerais; não é esse o Senador Aécio Neves, uma pessoa querida e

respeitada. V. Exa. está fazendo como o Sr. Rui Falcão, que veio a Minas Gerais e

atacou o Senador Aécio Neves. Então, lamento. Tenho por V. Exa. muito apreço e

reconheço o seu papel importante na defesa do servidor público do Estado de Minas

Gerais, mas digo que V. Exa. não consegue nada para o servidor público do Estado

de Minas Gerais atacando o Senador Aécio Neves e o modelo de administração do

PSDB. Tive a oportunidade de ser Secretário no início de 2003, quando pegamos um

déficit do governo passado de 12%. Tivemos de cortar gastos - na secretaria em que

eu era Secretário, foram 30% - e não podíamos ocupar os cargos de livre nomeação.

Eu vivi isso. O governo foi muito firme para poder pagar os servidores em dia, e não
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em sete chamadas. V. Exa. era líder do Governo Itamar nesta Casa, junto com o

Deputado Sávio Souza Cruz. Lamentavelmente, o servidor do Estado recebia em sete

chamadas, não conseguia receber o 13º salário. O próprio Senador Aécio Neves teve

de  intervir,  junto  ao  Presidente  Fernando Henrique  Cardoso,  para  que  o  servidor

pudesse receber o 13º no final de 2002.

Então, acompanhamos seu pronunciamento, reconhecemos o papel importante de

V.  Exa.,  até  de  críticas.  V.  Exa.,  com  sua  crítica,  melhora  muitos  projetos

apresentados  aqui,  na  Assembleia  Legislativa.  Na  questão  dos  servidores  da

educação,  juntos,  fizemos  parte  de  uma  comissão,  debatemos  com  o  Governo,

buscamos  melhorar  para  os  servidores.  V.  Exa.  tem  um  papel  importante,  mas

lamento que entre por esse lado, atacando uma pessoa tão querida pelos mineiros,

como o Senador Aécio Neves; e V. Exa. é um defensor dos direitos humanos.

O Senador Aécio Neves não está condenado por nada. Deputado Rogério Correia,

não pode ser imposta a ninguém nenhuma condenação sem o trânsito em julgado.

Quando se faz isso, pode ser, aliás, algo sujeito a processo, por difamação. Claro que

V. Exa. tem a sua imunidade, mas alguém como V. Exa., com a história de defesa dos

direitos humanos, atacar alguém que não está condenado, é lamentável.

Continuo  acompanhando  sua  manifestação,  com  respeito,  mas  é  claro  que  é

desagradável, pelo ataque. Não entendo porque V. Exa. guarda tanto rancor e tanto

ódio do Senador Aécio Neves.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado. V. Exa. divergiu da Presidenta

Dilma e do Presidente Lula por diversas vezes, e eu não disse que V. Exa. os atacou,

porque respeito o pronunciamento de V. Exa. e não acho que Lula e Dilma sejam

inatingíveis.  Eles são passíveis  de críticas, por isso existe a Oposição, à qual  eu

respeito. Mas como V. Exa. acha que o Senador Aécio Neves é inatingível,  é um

deus,  soberbo,  que nada pode ser  dito  contra  suas  palavras,  contra  suas ações,

qualquer um que diverge dele é reprimido: “Olhe, V. Exa. está atacando o Senador.

Cuidado! Mesmo com imunidade parlamentar, cuidado! Está atacando o Senador”.

Estou atacando o Senador? Estou divergindo do Senador. O Senador deixou de

aplicar  e  desviou,  portanto,  das  finalidades,  repito,  R$4.300.000.000,00.  Não  sou

somente eu que digo isso, embora já tenhamos dito isso por diversas vezes. Quem
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disse isso agora foi o Ministério Público, por meio da ação da Dra. Josely. O Senador

Aécio Neves tentou impedir que essa ação fosse em frente e entrou com recurso. Foi

derrotado no Tribunal de Justiça por três a zero e será julgado. E, ao fazer a análise

do processo, o próprio Tribunal de Justiça, assim como a nossa querida Dra. Josely,

do Ministério Público - digo querida porque é uma mulher de coragem, porque vocês

já viram que falar mal do Aécio Neves aqui, do ponto de vista político, já é um risco...

Creio que o Deputado Sávio Souza Cruz tem razão: é o “Aecinho Malvadeza”. Aqui,

em Minas Gerais,  divergir  de Aécio Neves é pior  do que era divergir  do “Toninho

Malvadeza” à época de ACM na Bahia. É um risco! É a imprensa, é o Tribunal de

Justiça, é o Ministério Público, é a Maioria na Assembleia... Então, é um risco. Ele é

inatingível, não se pode dizer nada. Falou alguma coisa? Divergiu do Aécio? Diz-se

que se está atacando o Senador.

Não, estou apenas discutindo politicamente. Ele agiu errado. Todo mês, todo ano,

ele investia 8% na saúde pública, em média, e não os 12% constitucionais. Isso levou

a um rombo na saúde pública, que foi o “choque de gestão” na saúde pública, com

um  rombo  de  R$4.300.000.000,00.  É  isso  que  está  sendo  discutido,  e  ele  será

julgado. Finalmente a Justiça deu razão à denúncia e vai fazer agora o julgamento

desse  procedimento  em  relação  ao  Senador  Aécio  Neves,  porque  ele  aplicou

incorretamente o recurso. E não é o problema de verba, de saneamento na saúde

pública. Não é essa a discussão.

A discussão é que ele pegava recurso da Copasa e colocava recurso de empresa

pública,  que  é  nossa,  porque  pagamos  conta  de  água,  etc.,  como  se  fosse  do

Orçamento  do  Estado,  ilegitimamente.  Isto  não  pode  ser  feito:  pegar  dinheiro  do

orçamento de uma empresa e considerar que é orçamento próprio. Para dizer que

estava  certo,  ele  disse  ao  Juiz  e  ao  Ministério  Público  que  tinha  deslocado  do

Orçamento para a Copasa aquele valor, contudo, esse valor não apareceu. Foi o erro

do Governador. Ele não deslocou dinheiro do Orçamento do Estado para a Copasa,

ficou provado que era recurso da própria Copasa, da empresa. Nesse caso não há

interpretação que se dê à Emenda nº 29 antes de ela ser regulamentada. É isso que

entendeu também o Tribunal de Justiça, ao fazer o pronunciamento e dizer que tinha

de ser julgado.
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Hoje ouvi  o Senador dizer que a Presidenta Dilma quer ganhar  por  WO. WO é

quando os  outros  desistem.  Pergunto:  está  o  Senador  querendo desistir?  É uma

senha  para  desistir?  É  por  causa  da  questão  que  ele  coloca  em  relação  à  sua

improbidade,  que  pode  estar  advindo,  ou  porque  não  tem  condições  de

enfrentamento político, porque está com medo de que a Dilma vença por WO. Mas

largarei esse assunto da saúde, está bem posta essa questão. Então, eu queria dizer

que o Senador  agora encontrou o Tribunal  de Justiça,  que cuidará de fato dessa

questão.

Em relação à questão que o Deputado João Leite colocou de receber o pagamento

por  diversas  vezes,  quero  dizer  que  quem  pagava  por  diversas  vezes  era  o

Governador Eduardo Azeredo. Quando o Itamar Franco entrou, colocou em dia. O 13º

que o Azeredo não pagou, o Senador pagou em diversas parcelas. Foi no ano em

que entrei aqui. O Senador Itamar Franco, quando Governador, pagou parcelado o

13º não pago pelo Senador Azeredo, que parcelava os pagamentos. O Governador

Itamar Franco não era do meu partido, mas faço justiça a ele aqui, pois colocou em

dia  o  pagamento  do  servidor  público  e  quitou,  no  mesmo  ano,  uma  folha  de

pagamento  que  o  Eduardo  Azeredo  não  pagou.  Aliás,  foi  necessário  discutir  em

Brasília como esse recurso entraria aqui, e entrou naquela troca de estradas. Mas foi

Azeredo que iniciou isso. Aliás o título de pior Governador de Minas o Aécio não tem,

esse  é  do  Azeredo.  Azeredo  vendeu  Bemge,  Credireal,  vendeu  tudo  e  deixou  o

Estado completamente quebrado. Quando Itamar entrou, Minas Gerais praticamente

não existia, depois de o Azeredo ter vendido tudo, um terço da Cemig, ter entregado

tudo. Mas essa é outra história. Foi Azeredo quem fez essa chamada que está aí

colocada.

Hoje a Comissão de Saúde faria a discussão sobre a dengue, mas desmarcou. Aqui

em  Minas,  se  há  alguma  coisa  que  queremos  discutir  porque  não  vai  bem,  a

discussão  fica  quase  que  proibida.  Então  a  dengue  não  pode  ser  discutida  na

Assembleia Legislativa,  e desmarcam.  Há problema de dengue,  mas na televisão

dizem  que  todo  o  mundo  já  está  curado,  que  80%  da  dengue  já  tinham  sido

combatidos,  não  há  dengue  em  Minas.  Fica  a  Assembleia  Legislativa  discutindo

dengue, mosquitinho impertinente, esse mosquito deve ser petista. Está picando os
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outros,  causando dengue,  mosquito danado!  Não,  aqui  não se discute dengue.  E

assim foi feito. Portanto, dengue é um assunto proibido na Assembleia Legislativa.

Proíbe-se discutir a dengue. Então, aqui em Minas dengue não existe. O surto de

dengue que vocês estão vendo aí,  mosquitos picando,  isso não existe.  Anastasia

colocou na televisão que não existe. Isso é coisa de comunista, devem ser mosquitos

comunistas que vieram no período antes do Golpe Militar, que aliás foi chamado pelo

Aécio Neves de “revolução”. Vocês viram isso? Ato falho. Deve ser por isso que ele

está falando em WO, e vem aquela ideia de golpe. Na Venezuela já estão falando

também,  e  já  fizeram  no  Paraguai.  Deus  me livre!  Bem,  mas  esse caso é  o  da

dengue.

Sr. Presidente, em relação ao projeto e a essa questão do servidor público tenho

ainda outra notícia que não é muito boa também para o Senador Aécio Neves e o

Governador Anastasia. O Sind-UTE ganhou no Tribunal de Justiça o recurso relativo

ao  pagamento  do  piso  salarial.  A Justiça  mineira  está  de  parabéns,  começou  a

funcionar. Funcionou em relação à questão da saúde e agora também em relação à

questão do Sind-UTE, que estava proibido de entrar com a ação. Foi a mesma coisa.

O Aécio e o Anastasia entraram com o pedido para não deixar que fosse julgada a

ação do Sind-UTE.

Conto essa história, que é a seguinte: a remuneração de 153 mil servidores é feita

pela  Secretaria  de  Educação.  O  governo desconsiderou a  opção que  fizeram de

receber por  meio do plano de carreira e começou a pagar  por subsídio.  Essa foi

aquela lei aprovada na marra na Assembleia Legislativa, depois que o Sr. Danilo de

Castro, Secretário de Governo, descumpriu o acordo que assinou com os Deputados,

aliás, eu estava lá, e passou a impor subsídio.

O Sind-UTE entrou com uma ação, Geraldo, dizendo que é errado esse subsídio e

que  tinham direito  ao  valor  pago na carreira,  que  era  o  plano  que vigorava.  Em

fevereiro de 2012, o Sind-UTE ajuizou esse questionamento. O Juiz da 4ª Vara da

Fazenda não julgou o mérito e extinguiu o processo. O Sindicato recorreu da decisão,

e agora o Desembargador do Tribunal de Justiça disse que tem de ser julgado o

mérito.  Então,  as  professoras  têm  aí  uma esperança:  podem  voltar  a  ter  o  piso

salarial.  Até  o  Tribunal  de  Justiça  reconhece que isso  agora  tem de ser  julgado.
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Dizem que pagam o piso salarial, mas não pagam. Então, está suspenso, e agora o

recurso foi aceito. Essa foi uma vitória importante do Sind-UTE. Portanto volto a ter

até esperança em algo da Justiça.

Para V. Exas. terem ideia, ainda em relação a números, o total de recursos federais

aplicados  em  Minas  foi  de  R$78.477.647.501,98.  Esse  é  o  valor  destinado  pelo

governo federal ao Estado de Minas Gerais. Mas dizem que não há investimento.

Conforme disse, esse foi o valor que o governo federal fez de investimento em Minas,

sendo  ao  governo  do  Estado  destinados  R$25.600.000.000,00  e  aos  Municípios,

R$52.951.000.000,00. Portanto essa história de que o governo federal não tem verba

para o Estado de Minas Gerais também não condiz com a verdade. Esses são dados

acumulados  por  nós  no  “site”  Transparência  Brasil.  Na verdade,  são  os  recursos

destinados a Minas Gerais.

Disse-lhes  que a Dilma esteve em Neves  e  lá  destinou 1.400 apartamentos no

programa Minha Casa Minha Vida, perfazendo um total de 800 mil mineiros que têm

moradia em razão desse programa. Já é uma cidade! É um programa fantástico que

foi feito, de divisão de renda que é exatamente para o setor mais pobre ter moradia.

Então,  esses  recursos  estão  sendo  transferidos  para  Minas.  Não  há  uma

transferência  direta.  Há  transferência  também  de  infraestrutura.  O  discurso  de

oposição à Dilma hoje se refere ao Anel Rodoviário, ao metrô, à BR-040 e à BR-381.

É  verdade!  Esses  quatro  precisam  de  recursos,  precisam  de  ampliação.  Isso  é

inegável. A Presidenta Dilma falou sobre esses quatro pontos agora. Essa cobrança

tem realmente de ser feita. O governo federal precisa ajudar no investimento disso.

No caso da BR-381, está sendo licitado o projeto e já há recurso à disposição no

PAC.  Daqui  a  pouco tempo,  provavelmente  no  início  do  segundo semestre,  esse

discurso não estará mais com o argumento de oposição. Até alerto a oposição à

Dilma,  porque os  pontos  são muito  frágeis  à  crítica.  Como ela sabe que tem de

resolvê-lo, a Oposição ficará sem bandeira. No caso da BR-381, já há verba no PAC.

Quanto ao metrô, se os senhores pegarem o “Minas Gerais” de hoje, verão que o

Governador  Anastasia  assinou  ontem,  em  Neves,  com  a  Dilma,  o  recurso  para

elaborar o projeto - aliás, o Governador foi lá, pois não é bobo. Então já está sendo

enviado recurso para o metrô. Em relação ao Anel Rodoviário, já foi feito o repasse
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para o governo do Estado. A Dilma repassou o recurso para que o Estado faça a obra

- aliás, também com acordo assinado. Quanto à BR-040, houve problema na licitação,

mas também é obra assegurada por recurso do PAC.

Quanto à infraestrutura, que dizem nunca ter sido cuidada, não é verdade. Quando

o Presidente Lula assumiu, não conseguíamos ir  a Montes Claros, pois a estrada

estava toda esburacada. Era preciso desviar e, às vezes, passar por Pirapora. Só que

aí  a  estrada  de  Pirapora  acabou.  Então,  quando  se  passava  pela  estrada  de

Diamantina, pegava-se um trecho de estrada de terra, que também acabou. Logo,

ficamos ilhados e só conseguíamos chegar  a Montes Claros depois  de 10 ou 11

horas.  Isso  quando  o  Presidente  Lula  assumiu.  Eles  estavam  preparando  para

privatizar as estradas brasileiras. Como não deu certo, isso entrou em colapso, assim

como a energia na época do apagão.

Eles pensavam em passar a energia para a iniciativa privada, mas, como não deu

certo aqui, deu apagão. Então, o governo do ex-Presidente Lula começou a retomar o

papel do Estado em relação à infraestrutura. Iniciou-se um processo de melhoria na

infraestrutura. Foi isso que aconteceu e acontece no Brasil de hoje, como já cansei de

expor. Esses são investimentos claros do governo federal.

Abro parêntese para dizer que esse choque de gestão tem o seguinte conteúdo:

primeiro, é o arrocho ao servidor, de que já falei. Falo novamente do dado para quem

pegou  o  discurso  atrasado.  Quanto  aos  servidores  públicos,  o  governo  está

investindo -  o governo diz “gastando”;  “está investindo”  -  são termos nossos -  no

servidor  público  apenas  34,24%,  muito  abaixo  do  índice  prudencial  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal, que é de 46%. Isso é fruto de um bom salário que pagam,

de economia no gasto do recurso público? Não, é fruto do arrocho salarial. Esse é o

ponto básico do chamado choque de gestão.

A outra questão do choque de gestão é a privatização. Por várias vezes discorri

sobre o que têm feito com a Cemig, que está num processo de privatização branca.

Hoje quem manda na Cemig é a Andrade Gutierrez. Não temos mais controle do que

acontece na Cemig. Quem manda é o chamado conselhinho da Andrade Gutierrez, e

tudo é feito para dividendos para essas empresas privadas. Então a empresa não tem

capacidade de investimentos nem de recursos para o Estado de Minas Gerais. O que
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é produzido se transforma em lucro e é distribuído em dividendos. Com isso, a Cemig

está acabando e sendo privatizada. É uma política de distribuição de dividendos. Se

Itamar Franco estivesse vivo, teria um ataque de raiva, porque ele foi a pessoa que

mais defendeu que a Cemig voltasse a ser uma entidade pública. Hoje a Cemig está

sendo privatizada na marra. Esse é o objetivo deles, o processo de privatização.

Temos como exemplo básico de privatização, aliás há propaganda na televisão, três

PPPs.  Já  viram  também  a  propaganda  em  que  mostram  um  presídio  bonito  em

Neves? Agora Neves tem casa, não tem apenas presídio. A Dilma foi lá e deu 1.600

casas. Você mora lá, então você sabe. O governo do Estado vai lá só para anunciar

presídio.

Em  relação  às  PPPs,  uma  é  para  presídio.  Cada  preso  custa,  por  enquanto,

R$2.700,00, porque haverá reajuste anual. Então esse preso vai ficar cada vez mais

caro, muito mais caro do que em um presídio público. Um preso hoje vale por dois

professores, mas o valor do preso vai aumentar. Tratam o preso como mercadoria, o

Estado gasta dinheiro com uma empresa que ganhou essa tal de PPP. Não acho que

seja orgulho para ninguém dizer que Minas Gerais é a primeira a fazer PPP para

preso. Penso que está priorizando algo equivocado e fazendo de forma errada. O

modelo de PPP é que é errado.

A outra PPP é a MG-050. Não sei se vocês já passaram por ela, é a rodovia que vai

até São Sebastião do Paraíso, passa no Oeste e no Sudoeste mineiros. O pedágio da

MG-050 é caríssimo, muito mais caro que o da Fernão Dias, que está duplicada e

cobra R$1,40 de pedágio. Na MG-050 cobram R$4,50 por pedágio. Então, gasta-se

uma fortuna para ir ao Sudoeste de Minas, em uma estrada que só tem um pedacinho

de duplicação,  perto de Belo Horizonte,  o restante é toda estreita,  não foi feita  a

duplicação.  É um modelo de PPP completamente falido,  e quem está pagando a

essas empresas somos nós, com o pedágio. Essa é a segunda PPP do governo.

A terceira PPP, que considero a pior  de todas, é o Mineirão, que deixou de ser

nosso. Íamos ao Mineirão e gritávamos: “O Mineirão é nosso, tem de respeitar”, mas

hoje o Mineirão não é mais nosso, não sou apenas eu quem diz isso, não.

Não sei  se  vocês viram a  entrevista do  Kalil,  Presidente do Atlético,  ontem,  no

ESPN. Ele disse que entregaram o Mineirão para essa PPP. O Mineirão não pertence
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mais aos clubes e torcedores. Ele hoje é da Minas Arena, um “pool” de empreiteiras

que o dominam. E temos de pagar também a parte do lucro deles no ingresso. O

Mineirão  deixou  de  ser  um  espaço público  como era,  e  hoje  é  administrado  por

empresa privada. Isso vale por 25 anos, renováveis por mais 25, ou 35 anos mais 35,

mas é dessa parceria público-privada. São modelos que nos tiram, no tal choque de

gestão, o espaço público, seja de estrada, agora de estádios, e até dos presos, que

são tratados como mercadoria. São modelos do choque de gestão. Assim, o governo

economiza em cima da desqualificação do serviço  público,  que vai  piorando  sua

qualidade. Então é por isso que digo que há toda essa divergência nossa em relação

a essas questões.

Sr.  Presidente,  havia  me  comprometido  com  os  servidores  de  buscarmos  o

encerramento da reunião no dia de hoje, até para que eles possam ter o projeto que

não  foi  aprovado  hoje  pela  falta  de  quórum,  mas  pelo  menos  apreciado  pelas

comissões.

Solicito ao governo que analise, e não há como dizer que não há recursos, pelo

menos uma emenda que julgo importante e que vários servidores me pediram. Há

varias emendas para serem apreciadas, mas vou falar de uma delas, a emenda que

apresentei e que garante a proporcionalidade entre aqueles que trabalham 30 horas e

os que trabalham 40 horas. Neste caso, acho isso uma judiação. Querem obrigar o

servidor a trabalhar 40 horas, e ele conquistou as 30 horas depois de muita luta. Há

algumas categorias, por exemplo, a terapia ocupacional, em que o conselho regional

somente  permite,  por  um  acordo  firmado  nacionalmente,  que  eles  trabalhem  30

horas. Mas o valor recebido para trabalhar 30 horas é muito menor que o recebido

para  trabalhar  40.  Para  se  ter  uma  ideia,  se  trabalhar  30  horas,  ele  receberá

R$1.085,00, mas, se aumentar 10 horas, receberá R$2.083,00. Então dobra o salário

e ainda é muito pouco. Isso obriga o servidor a passar para o regime de 40 horas

para que ele possa dobrar o salário. A emenda é para garantir, a fim de respeitar as

30 horas, pelo menos a proporcionalidade. Então que ele tivesse, ao fazer a opção

das 30 horas,  a mesma proporcionalidade.  Isso é o que os servidores estão nos

solicitando. É uma emenda justa, até para que não obrigue o servidor a ter que fazer

uma jornada de 40 horas, porque, se fizer a de 30, ele tem perda salarial, ao fazer
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essa opção de 30 horas. Na verdade, a conquista de 30 horas é extinta, pois o salário

abaixa demais. Então essa maldade, eu diria, que está no saco de maldades, pelo

menos essa, eu deixo para o governo como dever de casa, para tentarmos aprovar

nas  comissões.  Entre  outras  que  foram  apresentadas,  não  vou  aqui,  a  título  de

ganharmos tempo, apreciar todas. Repito, essa emenda não vai abalar em nada os

34,24%, não chegará nem de longe, perto do limite prudencial que a Renata Vilhena

gosta de falar: da Lei de Responsabilidade Fiscal. Virou um paradigma: a sagrada Lei

de Responsabilidade Fiscal. Mas está tão longe dela, vamos pelo menos dar uma

aproximadinha nessa lei para o bem dos servidores públicos.

Obrigado  pela  presença.  Agradeço  ao  Presidente  a  paciência  por  me  escutar

durante todo esse período. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:

EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 3.843/2013

EMENDA Nº 9

Substitua-se no “caput” dos arts. 1º e 3º a expressão “a partir do mês subsequente

à publicação desta lei” pela expressão “a partir de 1º de março de 2013”.

Sala das Reuniões, 17 de abril de 2013.

André Quintão

EMENDA Nº 10

Acrescente-se onde convier:

“Art.  ...  -  Fica  concedido  prazo  improrrogável  de  sessenta  dias,  a  partir  da

publicação desta lei, para que o servidor público civil da autarquia Imprensa Oficial,

ocupante dos cargos das carreiras de Analista de Gestão, Técnico de Administração

Geral,  Auxiliar  de  Administração Geral,  Técnico  da Indústria  Gráfica  e  Auxiliar  da

Indústria Gráfica faça opção pela jornada de trabalho de quarenta horas semanais,

dispensadas, excepcionalmente neste período, a aprovação e demais interveniências

da Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, previstas no

art. 59 da Lei nº 15.788, de 27 de outubro de 2005, com a redação dada pelo art. 75

da  Lei  nº  16.192,  de  23  de  junho  de  2006,  e  no  Decreto  nº  44.410,  de  17  de
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novembro de 2006, que regulam a matéria.”

Sala das Reuniões, 17 de abril de 2013.

Sávio Souza Cruz

Justificação: Esta emenda visa a proporcionar a exatos 37 servidores da Imprensa

Oficial  de  Minas  Gerais,  ocupantes  dos  cinco  cargos  acima  relacionados,  a

oportunidade  que  nunca  lhes  foi  concedida  de  realizar  a  opção  pela  jornada  de

trabalho de 40 horas semanais. Dez desses servidores são jornalistas da Redação do

Diário Oficial “Minas Gerais”.

Trata-se de excepcionalidade, visto que, apesar do direito à opção existir  desde

2005, com a edição da Lei nº 15.788, a direção dessa autarquia não levou à frente

esse antigo pleito dos referidos servidores, que sempre desejaram aderir à jornada de

40 horas.

A medida é  oportuna e  atende também ao propósito do  Executivo,  implícito  no

Projeto de Lei nº 3.843/2013, de “estimular o servidor de determinada carreira que

adira  à jornada de trabalho semanal  de 40 horas,  de forma a melhor  atender  às

necessidades da administração pública”, conforme bem resumiu o relatório aprovado

pela Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, quando da análise de referida

proposição.

A dispensa de aprovação e outras intervenções da Câmara de Coordenação Geral,

Planejamento, Gestão e Finanças, previstas na Lei nº 15.788, de 27/10/2005, e no

Decreto  nº  44.410,  de  17/11/2006,  especificamente  para  estes  casos,  se  faz

necessária para garantir a efetividade da opção realizada pelo servidor, visto ser este

o propósito do governo.

A repercussão financeira da medida é praticamente nula, considerando o número

ínfimo de servidores a serem atingidos.

Contamos com o apoio e anuência dos nobres pares à aprovação da matéria.

EMENDA Nº 11

Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos ao Projeto de Lei nº 3.843, de

2013:

Art. ... - Ficam criados, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão de

que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, os seguintes
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cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder

Executivo - DAD -, destinados à Secretaria de Estado de Educação - SEE:

I - dez DAD-3;

II - onze DAD-4;

III - dois DAD-6; e

IV - dois DAD-7.

Art. ... - Ficam criadas as seguintes funções gratificadas - FGDs -, de que trata o art.

8º da Lei Delegada nº 174, de 2007, destinadas à SEE:

I - duzentas e setenta e duas FGD-4;

II - mil cento e noventa e uma FGD-5; e

III - doze FGD-8.

Art. ... - Ficam extintas, no âmbito da SEE, seiscentas funções gratificadas FGD-2,

de que trata o art. 8º da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Art. ... - O item IV.2.8 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar

na forma do Anexo XIII desta lei, incluídas as alterações introduzidas pelos arts. ...

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. 16 da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Parágrafo único -  Os cargos de provimento em comissão e funções gratificadas

criados e extintos pelos arts. ... desta lei serão identificados em decreto.

Art. ... - O item II.2 do Anexo II da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar na

forma do Anexo XIV desta lei.

Sala das Reuniões, 17 de abril de 2013.

Governador do Estado

EMENDA Nº 12

Acrescentem-se os seguintes  Anexos XIII  e  XIV ao Projeto de Lei  nº  3.843,  de

2013:

“ANEXO XIII

(a que se refere o art. ... da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO IV

QUANTITATIVOS DE VALORES UNITÁRIOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EM
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COMISSÃO

IV.2  -  QUANTITATIVOS  DE  CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO,

FUNÇÕES GRATIFICADAS E GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

ATRIBUÍDAS AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

(a que se refere o § 3º do art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

IV.2.8 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quadro contendo a espécie, o nível e o quantitativo dos Cargos de Provimento

em Comissão foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quadro contendo a espécie, o nível e o quantitativo das Funções Gratificadas

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

*  -  O  quadro  contendo  a  espécie,  o  nível  e  o  quantitativo  das  Gratificações

Temporárias Estratégicas foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quadro contendo a espécie, o nível e o quantitativo dos Cargos de Provimento

em Comissão foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quadro contendo a espécie, o nível e o quantitativo das Funções Gratificadas

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

“ANEXO XIV

(a que se refere o art. ... da Lei nº , de de de 2013)

“ANEXO II

(a que se refere o inciso III do § 1º do art. 16 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro

de 2007)

II.2.TABELA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA

(a que se refere o art. 10 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

* - A Tabela de Funções Gratificadas de Destinação Específica foi publicada  no

“Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.
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Sala das Reuniões, 17 de abril de 2013.

Governador do Estado

EMENDA Nº 13

Dê-se à Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Pesquisador em Ciência e

Tecnologia prevista no Anexo VI, a que faz referência o Anexo I desta Lei, a seguinte

forma:

“Anexo I

ANEXO VI

(a que se refere o inciso VI do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

VI.2 - TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DO CETEC, DA FJP E

DO IGA

VI.2.1 - CARREIRA DE PESQUISADOR EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA

(…)

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Pesquisador em

Ciência e Tecnologia, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 19.4.2013.

Sala das Reuniões, 17 de abril de 2013.

Pompílio Canavez

EMENDA Nº 14

Acrescente-se onde convier:

“Art....  -  Após a  aplicação dos critérios  previstos  nos arts.  1º  e 5º  desta  lei,  as

tabelas  a  que  se  referem  serão  reajustadas  de  forma  que  os  valores  da  hora

trabalhada sejam os mesmos para as jornadas de 30 e 40 horas semanais.”.

Sala das Reuniões, 17 de abril de 2013.

Pompílio Canavez

EMENDA Nº 15

Dê-se ao art.  27, a que faz referência o art.  8º do Substitutivo nº 1, a seguinte

redação:



1215
____________________________________________________________________________

“Art. 8° - (…)

“Art. 27 - O servidor músico integrante da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais e do

Coral Lírico de Minas Gerais e o Bailarino da Companhia de Dança do Palácio das

Artes farão jus a adicional por exibição pública no valor mensal correspondente ao

valor  do  vencimento  básico  do  grau  A  do  nível  III  das  carreiras  de  Músico

Instrumentista, de Músico Cantor e de Bailarino, de que trata a Lei n° 15.467, de 13

de janeiro de 2005, desde que se apresente ao público no mínimo quatro vezes no

mês, em evento artístico com a participação do corpo estável da Fundação Clóvis

Salgado.”.”.

Sala das Reuniões, 17 de abril de 2013.

Pompílio Canavez

EMENDA Nº 16

Acrescente-se ao art. 1º o seguinte inciso IX e ao art. 5º, o inciso XI, com a redação

que segue:

“Art. 1º - (…)

IX -  carreiras de Auxiliar  de Seguridade Social,  Técnico de Seguridade Social  e

Analista de Seguridade Social,  a que se referem, respectivamente, os itens V.1.1,

V.1.2 e V.1.3 do Anexo V da Lei nº 15.961, de 2005.

(...)

Art. 5º - (...)

XI -  carreiras de Auxiliar  de Seguridade Social,  Técnico de Seguridade Social  e

Analista de Seguridade Social,  a que se referem, respectivamente, os itens V.1.1,

V.1.2 e V.1.3 do Anexo V da Lei nº 15.961, de 2005.”.

Sala das Reuniões, 17 de abril de 2013.

Pompílio Canavez

EMENDA Nº 17

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - O Anexo II a que se refere o art. 4º da Lei Delegada nº 176, de 26 de

janeiro de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo XVI desta lei.”.

(...)
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ANEXO XVI

(a que se refere o art. ... da Lei n° ..., de … de … de 2013)

“Anexo II

(A QUE SE REFERE O ART. 4º DA LEI DELEGADA Nº 176, DE 26 DE JANEIRO DE

2007)

* - O Anexo II,  a que se refere o art. 4º da Lei Delegada nº 176, de 26 de janeiro de

2007, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

Sala das Reuniões, 17 de abril de 2013.

Pompílio Canavez

Justificação: Trata-se de adequar a redação da Lei Delegada nº 176, de 2007, no

que  trata  do  provimento  de  cargos  em  comissão  de  recrutamento  limitado,  às

atribuições dos cargos efetivos a que se refere a Lei nº 15.464, de 2005. O item II.1

do Anexo II desta lei determina que competem ao Auditor Fiscal da Receita Estadual -

AFRE -, em caráter geral, todas as atribuições da Subsecretaria da Receita Estadual -

SRE.

O referido Anexo apenas reserva ao AFRE algumas atribuições, de modo que todas

as atribuições das demais  carreiras  podem ser  exercidas pelos  Auditores  Fiscais.

Sendo assim, não há justificativa técnica para limitar o exercício de qualquer função

da SRE.

Não há, também, em se tratando de cargo de recrutamento limitado, a possibilidade

de se permitir que o servidor ocupante de cargo efetivo que não detenha competência

para determinado ato o pratique por meio de cargo em comissão, o que significaria

afronta ao caráter privativo das atribuições do AFRE.

Por  outro lado, esta emenda possibilita maior presença da autoridade fiscal nos

diversos Municípios do Estado, o que aumenta o poder de fiscalização da SEF e terá

resultado positivo na arrecadação, sem aumento da carga tributária.

Além disso, haverá ganhos para o contribuinte, pois a medida inibirá a concorrência

desleal  e  lhe  proporcionará  o  acesso  à  autoridade  fiscal,  que  poderá  prestar-lhe

orientações sobre a aplicação da legislação tributária, o que é atribuição privativa do

AFRE, nos termos da alínea “e” do item II.1 do Anexo II da Lei nº 15.464, de 2005.
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EMENDA Nº 18

Acrescente-se onde convier:

“Art. ... - A tabela de vencimento básico dos servidores das carreiras do grupo de

atividades de saúde do item I.1.5. Carreira de Especialista em Políticas de Gestão de

Saúde constante no Anexo I  a que se refere o art.1º  da Lei nº  15.786,  de 27 de

outubro de 2005, passa a vigorar com a redação do Anexo I desta lei.”.

Sala das Reuniões, 17 de abril de 2013.

Adelmo Carneiro Leão

Justificação: Esta emenda visa a corrigir um distorção existente entre os cargos de

Especialista em Políticas de Gestão de Saúde no cumprimento de jornada de trabalho

de  30  a  40  horas.  Atualmente  os  servidores  que cumprem  30 horas  de  trabalho

semanal  não recebem proporcionalmente o valor  da  hora trabalhada de 40 horas

semanais.

GRUPO IV - ATIVIDADES DE SAÚDE

30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico do Grupo das Atividades de Saúde, carga horária

30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

40 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico do Grupo das Atividades de Saúde, carga horária

40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

EMENDA Nº 19

Acrescentem-se onde convier os seguintes artigos ao Projeto de Lei nº 3.843, de

2013:

“Art. - Em função do disposto no art. 17 da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de

2011,  as  tabelas das carreiras abaixo nominadas passam a ser as  constantes no

Anexo desta lei as quais contemplam o percentual de reajuste previsto no “caput” do

art. 5º:

I - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde

e Auxiliar de Apoio da Saúde, constantes nos itens I.1.1 e I.2.1 do Anexo I da Lei n°

15.786, de 2005;

II - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar Executivo da Defesa Social e Auxiliar
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Administrativo da Defensoria Pública, constantes, respectivamente, nos itens I.1.1 e

I.2.1 do Anexo I da Lei n° 15.961, de 2005;

III - tabelas referentes à carreira de Auxiliar de Desenvolvimento Rural, constante no

item II.2.1 do Anexo II da Lei n° 15.961, de 2005;

IV - tabelas referentes à carreira de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia

constante, respectivamente, no item VI.1.1 do Anexo VI da Lei n° 15.961, de 2005;

V  -  tabelas  referentes  às  carreiras  de  Auxiliar  de  Cultura,  Auxiliar  de  Gestão

Artística, Auxiliar de Gestão, Proteção e Restauro constantes, respectivamente, nos

itens VII.1.1, VII.2.1 e VII.3.1, do Anexo VII da Lei n° 15.961, de 2005;

VI - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, de Auxiliar

de Gestão Lotérica, de Auxiliar  Administrativo de Telecomunicações, de Auxiliar de

Desenvolvimento  Econômico  e  Social,  Auxiliar  de  Administração  de  Estádios,

constantes, respectivamente, nos itens VIII.1.1, VIII.5.1, VIII.6.1, VIII.7.1, VIII.8.1, do

Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 2005;

VII  -  tabela  referente  à  carreira  de  Auxiliar  de  Transportes  e  Obras  Públicas,

constante, no item IX.1.1 do Anexo IX da Lei n° 15.961, de 2005;

VIII - tabelas referentes às carreiras de Oficial de Serviços Operacionais, Auxiliar de

Serviços  Governamentais,  Auxiliar  da  Indústria  Gráfica,  Auxiliar  de  Administração

Geral, constantes, respectivamente, nos itens X.1.1, X.1.2, X.3.1 e X.3.2 do Anexo X

da Lei n° 15.961, de 2005;

IX - tabela referente à carreira de Auxiliar Administrativo Universitário, constante no

item I.5 do Anexo I da Lei n° 15.785, de 2005.

Art. - Em função do disposto no art. 17 da Lei nº 19.973, de 27 de dezembro de

2011,  as  tabelas das carreiras abaixo nominadas passam a ser as  constantes no

Anexo desta lei:

I - tabela referente à carreira de Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia, constante

no item I.3.1 do Anexo I da Lei nº 15.786, de 2005;

II - tabela referente à carreira de Auxiliar da Polícia Civil, constante no item I.3.1 do

Anexo I da Lei nº 15.961, de 2005;

III - tabelas referentes às carreiras de Auxiliar Operacional e à carga horária de 30

horas semanais da carreira de Auxiliar Ambiental, constantes, respectivamente, nos
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itens II.1.1 e IV.1.1 dos Anexos II e IV da Lei nº 15.961, de 2005;

IV - tabela referente à carreira de Auxiliar de Saúde e Tecnologia, constante no item

I.4.1do Anexo I da Lei nº 15.786, 2005;

V - tabela referente à carreira de Auxiliar de Atividades Operacionais, constante no

item VIII.3.1 do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 2005.”.

ANEXO

(a que se refere ao art.    da Lei nº , de 2013)

(A QUE SE REFERE O ART. 1º DA LEI Nº 15.786, DE 27 DE OUTUBRO DE 2005)

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.1.1. Carreira de Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar  de Apoio à Gestão e

Atenção  à  Saúde,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 19.4.2013.

I.2. Tabelas de Vencimento das Carreiras da Fhemig

I.2.1. Carreiras de Auxiliar de Apoio da Saúde

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar de Apoio da Saúde, carga

horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

I.3. Tabelas de Vencimento das Carreiras da Hemominas

I.3.1 - Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 30 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no

“Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no

“Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.
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I.4. Tabelas de Vencimento das Carreiras da Funed

I.4.1. Auxiliar de Saúde e Tecnologia

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Saúde

e  Tecnologia,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 19.4.2013.

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 15.786, de 27 de outubro 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

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.1.1. CARREIRA DE AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Transportes e Obras Públicas,  carga horária  30  horas semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Transportes e Obras Públicas,  carga horária  40  horas semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

(A QUE SE REFERE O INCISO X DO ART. 1º DA LEI Nº 15.961, DE 30 DE

DEZEMBRO DE 2005)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE GESTÃO, PLANEJAMENTO, TESOURARIA,

AUDITORIA E POLÍTICO-INSTITUCIONAIS

(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
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VI.1.  Tabelas  de  Vencimento  Básico  das  Carreiras  da  Secretaria  de  Estado  de

Ciência e Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -, da Fundação Centro Tecnológico

de Minas Gerais - Cetec -, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas

Gerais - Fapemig -, da Fundação João Pinheiro - FJP -, do Instituto de Geociências

Aplicadas - IGA - e da Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e

Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex”.

(Título com redação dada pelo art. 28 da Lei nº 19.553, de 9/8/2011.)

VI.1.1. CARREIRA DE AUXILIAR EM ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  em

Atividades de Ciência e Tecnologia, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  em

Atividades de Ciência e Tecnologia, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

(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 - E FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA TV MINAS

VII.1.1. CARREIRA DE AUXILIAR DE CULTURA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Cultura, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

19.4.2013.

VII.2.  TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA FUNDAÇÃO

CLÓVIS SALGADO - FCS

VII.2.1. CARREIRA DE AUXILIAR DE GESTÃO ARTÍSTICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS
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* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Gestão

Artística, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

19.4.2013.

VII.3 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO INSTITUTO

ESTADUAL DO  PATRIMÔNIO  HISTÓRICO  E  ARTÍSTICO  DE  MINAS  GERAIS  -

IEPHA-MG

VII.3.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE GESTÃO, PROTEÇÃO E RESTAURO

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Gestão,  Proteção e  Restauro,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

(A QUE SE REFERE O INCISO VIII 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 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.1.1. CARREIRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de
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Serviços Operacionais, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 19.4.2013.

VIII.8. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DA ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS

DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

VIII.8.1. CARREIRA DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Administração de Estádios, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 19.4.2013.

X.1  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.1.1. OFICIAL DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Oficial de Serviços

Operacionais,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 19.4.2013.

X.1.2. AUXILIAR DE SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Serviços Governamentais, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 19.4.2013.

X.3.  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DA IMPRENSA

OFICIAL - MG

X.3.1. CARREIRA DE AUXILIAR DA INDÚSTRIA GRÁFICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  da

Indústria  Gráfica,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 19.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
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*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  da

Indústria  Gráfica,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 19.4.2013.

X.3.2. CARREIRA DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Administração Geral,  carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 19.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS SEMANAIS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Administração Geral,  carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 19.4.2013.

(A QUE SE REFERE O INCISO I DO ART. 1º DA LEI Nº 15.961, DE 30 DE

DEZEMBRO DE 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

I.1. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA DE

ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS - E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

I.1.1. CARREIRA DE AUXILIAR EXECUTIVO DA DEFESA SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar Executivo

da  Defesa  Social,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 19.4.2013.

I.2.  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DO  QUADRO

ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA

I.2.1. CARREIRA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Administrativo da Defensoria Pública, carga horária 30 horas semanais, foi publicada

no “Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.
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I.3.  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DO  QUADRO

ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA CIVIL

I.3.1. CARREIRA DE AUXILIAR DA POLÍCIA CIVIL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar da Polícia

Civil,  carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

19.4.2013.

(A QUE SE REFERE O INCISO I DO ART. 1º DA LEI Nº 15.961, DE 30 DE

DEZEMBRO DE 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

II.1.  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DO  INSTITUTO

MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

II.1.1. CARREIRA DE AUXILIAR OPERACIONAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Operacional,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 19.4.2013.

II.2.  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DA FUNDAÇÃO

RURAL MINEIRA E DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

II.2.1. CARREIRA DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Desenvolvimento Rural, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 19.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Desenvolvimento Rural, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 19.4.2013.

(A QUE SE REFERE O INCISO IV DO ART. 1º DA LEI Nº 15.961, DE 30 DE

DEZEMBRO DE 2005)
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TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

IV.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE  ESTADO  DE  MEIO  AMBIENTE  E  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  -

SEMAD -,  DO INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS -  IEF  -,  DO INSTITUTO

MINEIRO DE GESTÃO DE ÁGUAS -IGAM - E DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO

AMBIENTE - FEAM

IV.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR AMBIENTAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar Ambiental,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

19.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar Ambiental,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

19.4.2013.

(A QUE SE REFERE O INCISO VIII DO ART. 1° DA LEI Nº 15.961, DE 30 DE

DEZEMBRO DE 2005)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

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
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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.3. TABELAS DE VENCIMENTOS BÁSICOS DAS CARREIRAS DO IPEM

VIII.3.1. CARREIRA DE AUXILIAR DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Atividades Operacionais, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 19.4.2013.

VIII.5. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DA LOTERIA DO ESTADO DE MINAS

GERAIS - LEMG

VIII.5.1. CARREIRA DE AUXILIAR DE GESTÃO LOTÉRICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Gestão

Lotérica, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

19.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Gestão

Lotérica, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

19.4.2013.

VIII.6. TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE

TELECOMUNICAÇÕES - DETEL/MG

VIII.6.1. CARREIRA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TELECOMUNICAÇÕES

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Administrativo de Telecomunicações, carga horária 30 horas semanais, foi publicada

no “Diário do Legislativo”, de 19.4.2013.

VIII.7.  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DO  INSTITUTO  DE

DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

VIII.7.1  CARREIRA  DE  AUXILIAR  DE  DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO  E



1228
____________________________________________________________________________

SOCIAL

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Desenvolvimento  Econômico  e  Social  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

19.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

(A QUE SE REFERE O ART. 1° DA LEI N° 15.785, DE 27 DE OUTUBRO DE 2005)

I.5  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DA  CARREIRA  DE  AUXILIAR

ADMINISTRATIVO UNIVERSITÁRIO

I.5.1 - Carga horária: 30 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Administrativo Universitário, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 19.4.2013.

I.5.2 - Carga horária: 40 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Administrativo Universitário, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 19.4.2013.

Salas das Reuniões, 17 de abril de 2013.

Governador do Estado

- A Presidência, nos termos do inciso I do art. 228 do Regimento Interno, deixa de

receber a seguinte emenda do Deputado Pompílio Canavez, por tratar  de assunto

não versado na proposição principal.

EMENDA Nº … AO PROJETO DE LEI Nº 3.843/2013

Acrescente-se ao Projeto de Lei em epígrafe o seguinte artigo:

“Art. … - O art. 190 da Lei Delegada 180, de 2011 passa a vigorar com a seguinte

redação:

“Art. 190 - Serão estabelecidas em decreto:

I - a localização das Superintendências Regionais da Fazenda;

II - a localização e a abrangência das unidades integrantes da estrutura orgânica

complementar das Superintendências Regionais da Fazenda; e

III  -  a  classificação das unidades de que trata o inciso II  deste artigo,  segundo

padrões de planejamento geoeconômico e outras variáveis de natureza tributária e
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fiscal.”

Parágrafo  único  -  As  Superintendências  Regionais  de  Fazenda  organizar-se-ão

segundo a seguinte ordem de hierarquia:

I  -  as  Administrações  Fazendárias  estarão  subordinadas  às  Delegacias  Fiscais,

conforme sua circunscrição;

II - as Delegacias Fiscais ou Delegacias Fiscais de Trânsito estarão subordinadas

às Superintendências Regionais, conforme sua circunscrição.”.

Sala das Reuniões, 17 de abril de 2013.

Pompílio Canavez

Justificação: Esta emenda visa possibilitar o funcionamento integrado das unidades

da estrutura complementar da SEF; adequar a ordem das unidades administrativas,

conforme a hierarquia dos cargos efetivos que exercem as atividades desses órgãos;

proporcionar  ao  contribuinte  o acesso à  autoridade fiscal  a  que está  circunscrito;

conferir  efetividade  aos  instrumentos  de  controle  fiscal  existentes  na  legislação

tributária;  coibir  concorrência desleal;  e aumentar  a arrecadação sem aumento de

carga tributária, mediante intensificação do combate à sonegação.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que,

no decorrer da discussão, foram apresentadas ao projeto uma emenda do Deputado

André  Quintão,  que  recebeu  o  nº  9,  uma  do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  que

recebeu  o  nº  10,  três  do  Governador  do  Estado,  encaminhadas  por  meio  das

Mensagens  nºs  404  e  405/2013,  que  receberam  os  nºs  11,  12  e  19,  cinco  do

Deputado Pompílio Canavez, que receberam os nºs 13 a 17, e uma do Deputado

Adelmo Carneiro Leão, que recebeu o nº 18, e, nos termos do § 2º do art. 188 do

Regimento  Interno,  encaminha  as  emendas  com  o  projeto  à  Comissão  de

Fiscalização Financeira para parecer.

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 18, 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 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TRANSPORTE,

COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 2/4/2013

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Ivair Nogueira,

Anselmo  José  Domingos,  João  Vítor  Xavier  (substituindo  o  Deputado  Gustavo

Valadares,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR)  e  Paulo  Guedes,  membros  da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Gustavo Valadares e

Tadeu  Martins  Leite.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Ivair

Nogueira, declara aberta a reunião e, nos termos do art. 120, inciso III, do Regimento

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

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

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

proposições  da Comissão e  a  debater  a  possibilidade  de assinatura  de convênio

sobre  o  transporte  por  táxi  entre  os  Municípios  de  Lagoa  Santa,  Confins  e  Belo

Horizonte e comunica o recebimento de ofício do Sindimetro convidando os membros

da Comissão para participar do 3º Congresso da entidade, nos dias 5, 6 e 7/4/2013. A

Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Jussara

Bellavinha, Diretora de Atendimento e Informação da BHTRANS, representando o Sr.

Marcio Araujo de Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte, e o Sr. Ramon Victor

Cesar,  Presidente  da  BHTRANS;  e  os  Srs.  Pedro  Paulo  e  Silva,  Gerente  de

Operações e Segurança do Aeroporto Carlos Drumond de Andrade, representando o

Sr.  Silvério  Gonçalves,  Superintendente  da  Infraero  no  referido  aeroporto;  João

Afonso Baêta Costa Machado, Diretor de Fiscalização do DER-MG, representando o

Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  dessa  autarquia;  Roberto  Félix  de

Souza, Diretor de Transportes da Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, representando

o Sr. Fernando Pereira Gomes Neto, Prefeito Municipal de Lagoa Santa; Claudinei

Elton  Ribeiro  dos  Santos,  Chefe  de  Gabinete  do Prefeito  Municipal  de  Confins  e

autoridade de trânsito da Transconfins, representando o Sr. Geraldo Gonçalves dos

Santos, Prefeito Municipal de Confins; Dirceu Efigênio Reis, Presidente do Sincavir,

que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao

Deputado João Vítor Xavier, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
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suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que

façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme

consta  das  notas  taquigráficas.  A Presidência  retoma  os  trabalhos  ordinários  da

reunião.  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 3.629/2012, que

recebeu 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  os  requerimentos  dos  Deputados

Celinho do Sinttrocel (2) em que solicita seja realizada audiência pública para debater

a  padronização  nacional  do  transporte  escolar;  e  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública para debater a pavimentação da MG-760, seu traçado e as suas

ligações  e  alças;  Doutor  Wilson  Batista  em  que  solicita  seja  realizada  audiência

pública para debater o andamento das obras de recuperação da BR-356, no trecho

entre Muriaé e Ervália, na Zona da Mata Mineira; Célio Moreira em que solicita seja

realizada  audiência  pública  para  debater  a  alteração  de  sinalização  de  vias  pela

BHTRANS. São recebidos os seguintes requerimentos dos Deputados Célio Moreira

em que solicita seja encaminhado ao Diretor Regional da Vivo pedido de providências

para melhorar  o sinal de telefonia celular  no Distrito  de Ravena,  no Município de

Sabará; Rogério Correia em que solicita seja encaminhado ao Diretor Regional dos

Correios  pedido  de providências  para que a postagem das correspondências  dos

moradores dos Bairros Tupã e Granjas Ouro, no Município de Contagem, seja feita

diretamente nas residências, abandonando-se o atual modelo de caixa postal; João

Vítor Xavier (2) em que solicita seja encaminhado ao Diretor-Geral do DER-MG e ao

Presidente da BHTRANS pedido de providências para que seja realizada fiscalização

do transporte individual de passageiros realizado por táxi entre o Município de Belo

Horizonte  e  o  Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves;  e  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja

realizado convênio entre o Estado, através do DER-MG, e os Municípios de Belo

Horizonte, Confins e Lagoa Santa, em conjunto ou separadamente, com o objetivo de

se realizar a integração entre os táxis, nos moldes do táxi metropolitano. 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, 17 de abril de 2013.

Ivair Nogueira, Presidente - Gustavo Valadares - Paulo Guedes.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 3/4/2013

Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Antônio Carlos

Arantes,  Fabiano  Tolentino  e  Romel  Anízio,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Antônio Carlos Arantes, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Romel

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

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

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

proposições  da  Comissão.  A  seguir,  comunica  o  recebimento  da  seguinte

correspondência:  agenda do produtor rural,  de 2013, do Banco do Nordeste,  com

importantes informações aos produtores rurais da Região Nordeste e do semiárido

brasileiro.  O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei  nº  3.839/2013 em

turno único, do qual designou como relator o Deputado Romel Anízio. Passa-se à 1ª

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

pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Deputado Fabiano

Tolentino,  relator  do  Projeto  de  Lei  nº  2.595/2011,  constante  na  pauta,  apresenta

requerimento no qual  requer  seja o projeto  convertido  em diligência  ao Conselho

Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável  -  Cedraf.  Submetido a votação,  é

aprovado  o  requerimento.  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 3.550/2012, que recebeu parecer por sua

aprovação, com a Emenda nº 1; 3.662/2012 e 3.760/2013, que receberam parecer

por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
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Requerimentos nºs 4.397 e 4.460/2013. 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 Deiró Marra em que solicita seja realizada reunião de audiência pública

desta Comissão para debater o regulamento de ICMS do Estado de Minas Gerais,

trazido pelo Decreto nº 41.131, de 2013, que acrescenta ao referido regulamento o

art. 75-A, vedando a apropriação do crédito presumido, bem como do decorrente de

outras entradas de bens e serviços, no que exceder ao valor do débito no respectivo

período  de  apuração  do  crédito  ou  a  sua  transferência  para  os  períodos

subsequentes; Fabiano Tolentino em que solicita seja encaminhado ao Diretor-Geral

do Instituto Mineiro de Agropecuária - Ima - pedido de providências para que seja

instalado grupo de trabalho, com representantes das Associações de Produtores de

Queijo Artesanal e de outras entidades da sociedade organizada, para colaborar com

a elaboração da regulamentação da Lei nº 20.549, de 2012, que dispõe sobre os

queijos  artesanais  de  Minas.  A  Presidência  recebe  requerimento  do  Deputado

Rogério Correia em que solicita  seja realizada reunião de audiência pública desta

Comissão para debater o Projeto de Lei nº 3.915/2013, que dispõe sobre as políticas

florestal e de proteção à biodiversidade 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, 17 de abril de 2013.

Antônio  Carlos  Arantes,  Presidente  -  Fabiano  Tolentino  -  Romel  Anizio  -  Inácio

Franco.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/4/2013

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados  Célio  Moreira,  Duarte  Bechir,  Rômulo  Veneroso  e  Sávio  Souza  Cruz,

membros da supracitada Comissão. Estão presentes também os Deputados Rogério

Correia e Lafayette de Andrada. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
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Célio Moreira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Rômulo Veneroso, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

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

pauta, a discutir e votar proposições da Comissão e a realizar, em audiência pública,

balanço  do  andamento  das  obras  de  despoluição  e  revitalização  da  Lagoa  da

Pampulha. A seguir, comunica o recebimento de ofício da Sra. Maria Coeli Simões

Pires, Secretária de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, publicado no

“Diário do Legislativo” de 6/4/2013. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de

Lei nº 3.870/2013, em turno único, do qual designou como relator o Deputado Duarte

Bechir. 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 3.767/2013 com a Emenda

nº 1, que recebeu parecer pela sua aprovação. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários  da  reunião  para  ouvir  a  Sra.  Eunice  Tavares  de  Paiva,  Presidente  da

Associação de Amigos do Trevo; e os Srs. Mauro Fonseca Ellovitch, Coordenador

Regional  das  Promotorias  de  Meio  Ambiente,  representando  a  Sra.  Lilian  Maria

Ferreira  Marotta  Moreira,  Promotora  de  Justiça  de  Defesa  do  Meio  Ambiente,

Patrimônio Histórico e Cultural, Habitação e Urbanismo; Valter Vilela Cunha, Gestor

da Meta 2014 da Copasa; Ricardo de Miranda Aroeira, Coordenador Executivo do

Programa  de  Recuperação  Ambiental  da  Sudecap;  Weber  Coutinho,  Gerente  de

Planejamento e Monitoramento Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

de  Belo  Horizonte,  representando  a  Secretária,  Sra.  Carla  Vasconcellos  Couto

Miranda; Flávio Marcus Ribeiro de Campos, Presidente da Associação dos Amigos da

Pampulha;  Apolo  Heringer  Lisboa,  Coordenador  do  Projeto  Manuelzão;  e  Everton

Ouriques, Conselheiro da Ecovias, que são convidados a tomar assento à mesa. A

Presidência concede a palavra à Deputada Luzia Ferreira e ao Deputado Rogério

Correia,  autores  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. A Presidência, após receber documento do Sr. Flávio Marcus
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Ribeiro  de  Campos,  em  que  apresenta  breve relatório  sobre  a  atual  situação  da

Lagoa da Pampulha, 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. A Presidência recebe requerimentos dos Deputados Célio Moreira em

que solicita seja realizada audiência pública desta Comissão a fim de debater sobre

os projetos de lei em tramitação nesta Casa que dispõem sobre as políticas florestal e

de proteção à biodiversidade no Estado, especialmente sobre o Projeto de Lei  nº

3.915/2013, de autoria  do Governador do Estado; seja realizada audiência pública

conjunta desta Comissão com a Comissão de Minas e Energia, em Diamantina, a fim

de debater sobre a atividade de garimpo na região; da Deputada Luzia Ferreira e dos

Deputados Rogério Correia, Célio Moreira, Duarte Bechir e Rômulo Veneroso em que

solicitam sejam realizadas audiências públicas desta Comissão para realização de

novo balanço, no segundo semestre de 2013 e no primeiro semestre de 2014, do

andamento das obras de despoluição e revitalização da Lagoa da Pampulha; e do

Deputado Rômulo Veneroso em que solicita seja realizada audiência pública desta

Comissão para debater a poluição causada pela Petrobras no Município de Betim e

região  e  a  falta  de  investimentos  dessa  estatal  na  Refinaria  Gabriel  Passos.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  do

Deputado  Célio  Moreira  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  desta

Comissão para debater o Projeto de Lei nº 3.607/2012, de autoria do Governador do

Estado, que institui a Política de Mudança do Clima do Estado de Minas Gerais -

PMCE -, bem como os demais projetos de lei em tramitação nesta Casa que tratam

desse assunto; seja encaminhado à Copasa Serviços de Saneamento Integrado do

Norte e Nordeste de Minas Gerais - Copanor - pedido de providências com vistas a

implantar o sistema de abastecimento de água nas comunidades de São José e Beira

Rio e no Distrito de Santa Rita, todos situados no Município de Chapada do Norte;

seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Itabirito cópia do Ofício nº 1.754/2012, da

Secretaria  de  Estado  da  Casa  Civil  e  de  Relações  Institucionais,  prestando

informações relativas ao Requerimento nº  2.685/2012, de autoria da Comissão de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável;  seja  encaminhado  ao  Presidente

desta  Casa  pedido  de  providências  no  intuito  de  garantir  que  as  reuniões  da
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Comissão  Extraordinária  das  Águas  sejam  realizadas  conjuntamente  com  a

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e, quando for o caso,

com a participação da Comissão de Minas e Energia; e do Deputado Ivair Nogueira

em que solicita sejam realizadas visitas desta Comissão à usina da Usiminas, em

Ipatinga, e às usinas da ArcelorMittal, localizadas em João Monlevade e Juiz de Fora,

com a finalidade de verificar o cumprimento da Lei nº 18.031, de 12/1/2009, com as

alterações introduzidas pela Lei nº  20.011, de 5/1/2012.  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, 16 de abril de 2013.

Célio Moreira, Presidente - Duarte Bechir - Sávio Souza Cruz.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 9/4/2013

Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Dalmo  Ribeiro  Silva,  Duilio  de  Castro  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado Sebastião  Costa

declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,

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

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

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

Comissão.  A  seguir,  a  Presidência  informa  o  recebimento  de  comunicação  do

Deputado André Quintão em que justifica sua ausência na reunião desta Comissão

ocorrida  no  dia  26  de  março  de  2013.  O  Presidente  acusa  o  recebimento  das

seguintes proposições, das quais designou como relatores os Deputados citados a

seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  3.914/2012  (Deputado  Leonídio  Bouças);  3.911  e

3.918/2013 e, em virtude de redistribuição, o Projeto de Lei nº 2.629/2011 (Deputado

André Quintão); 3.906, 3.909, 3.912 e 3.921/2013 e Projeto de Lei Complementar nº

37/2013  (Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva);  3.904,  3.907  e  3.910/2013  (Deputado

Gustavo  Perrella);  3.902  e  3.924/2013  (Deputado  Luiz  Henrique);  3.901,  3.903  e

3.908/2013 (Deputado Sebastião Costa); e 3.923/2013 (Deputado Duilio de Castro).
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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 409/2011 e 3.616/2012 são retirados da pauta, atendendo-se a

requerimentos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Luiz Henrique, aprovados pela

Comissão. São convertidos em diligência à Secretaria de Estado de Saúde e à Anvisa

o Projeto de Lei nº 2.092/2011 (relator: Deputado Luiz Henrique); e à Secretaria de

Estado  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  o  Projeto  de  Lei  nº

2.439/2011  (relator:  Deputado  Sebastião  Costa).  Após  discussão  e  votação,  é

aprovado o parecer concluindo pela juricidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.111/2012,  com  a  Emenda  nº1  (relator:  Deputado

Sebastião Costa, em virtude de redistribuição). Registra-se a presença do Deputado

Gustavo Perrella. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres concluindo pela juricidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno,

dos Projetos de Lei nºs 3.124, com a Emenda nº1, e 3.621/2012 (relator: Deputado

Luiz Henrique);  3.611/2012 (relator:  Deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  em virtude de

redistribuição);  3.720/2013  (relator:  Deputado  Gustavo  Perrella,  em  virtude  de

redistribuição), os três últimos na forma do Substitutivo nº1. 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  juricidade,

constitucionalidade e legalidade dos Projetos de Lei nºs 3.838 e 3.875/2013 (relator:

Deputado Gustavo Perrella,  o primeiro em virtude de redistribuição);  3.880,  3.886,

este com a Emenda nº1, e 3.898/2013 (relator: Deputado Luiz Henrique, o primeiro

em virtude de redistribuição); e 3.881/2013, com a Emenda nº1 (relator:  Deputado

Duílio de Castro). 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  em que se  solicita  seja  baixado em diligência  ao  autor  o

Projeto  de  Lei  nº  3.759/2013.  Cumprida  a  finalidade  da  reunião,  a  Presidência

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

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

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.
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Sebastião  Costa,  Presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Gustavo  Perrella  -  Duarte

Bechir.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE MARÍLIA CARVALHO DE MELO

PARA O CARGO DE DIRETORA-GERAL DO IGAM, EM 9/4/2013

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Humberto

Carneiro,  Sávio Souza Cruz e Zé Maia,  membros da supracitada Comissão.  Está

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

Presidente, Deputado Luiz Humberto Carneiro, 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  arguir

publicamente  a  Sra.  Marília  Carvalho  de Melo,  indicada  pelo  Governador,  para  o

cargo de Diretora-Geral do Igam, a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e

votar proposições da Comissão. O Presidente passa a palavra à convidada para sua

explanação.  Abertos os  debates, segue-se ampla discussão,  conforme consta das

notas taquigráficas. 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, em turno

único, da Indicação nº 73/2013 (relator: Deputado Zé Maia). Cumprida a finalidade da

reunião,  a  Presidência  agradece  a  presença  da  convidada  e  dos  parlamentares,

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

Sala das Comissões, 9 de abril de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Sávio Souza Cruz - Zé Maia.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ESPORTE, LAZER E

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

9/4/2013

Às 14h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Marques Abreu,

Ulysses  Gomes,  Mário  Henrique  Caixa,  Tadeu  Martins  Leite  e  Tenente  Lúcio,

membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Carlos

Pimenta, Ivair Nogueira, Duarte Bechir e Fábio Cherem. Havendo número regimental,
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o Presidente, Deputado Marques Abreu, declara aberta a reunião e, em virtude da

aprovação de requerimento do Deputado Ulysses Gomes, dispensa a leitura da ata

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

Comissão presentes.  Retiram-se da reunião  os Deputados Tenente Lúcio e Fábio

Cherem.  A Presidência  informa  que  a  reunião  se  destina  a  dar  continuidade  ao

acompanhamento da situação das obras do Aeroporto Internacional Tancredo Neves

e comunica o recebimento de ofício da Comissão Extraordinária da Copa do Mundo

convidando esta Comissão para participar da visita a Uberlândia em 10/4/2013, às

14h,  a  fim  de  conhecer  a  infraestrutura  esportiva,  receptiva  e  de  transporte  do

Município para a Copa do Mundo de 2014. 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 Duarte Bechir em que

solicita  que a audiência  pública desta Comissão destinada a debater  o art.  4º  da

Resolução nº 2.253, de 2013, da Secretaria de Estado de Educação, seja realizada

em  conjunto  com  a  Comissão  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia.  A seguir,  é

recebido, para posterior apreciação, o requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

em que solicita  seja realizada audiência  pública para debater  o  Projeto de Lei  nº

3.754/2013,  que altera a Lei  nº  18.030,  de 12 de janeiro de 2009.  Retiram-se da

reunião os Deputados Carlos Pimenta, Ivair Nogueira e Duarte Bechir e registra-se a

presença do Deputado Fred Costa. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir os Srs. Mário Jorge Fernandes de Oliveira, Superintendente

Regional Sudeste da Infraero; Adair Moreira Júnior, Gerente de Empreendimentos do

Aeroporto  Internacional  Tancredo  Neves;  e  a  Sra.  Maria  Edwirges  Madeira,

Superintendente do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, 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. 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
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os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Marques Abreu, Presidente - Mário Henrique Caixa - Tadeu Martins Leite.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL INDICAÇÃO

DO NOME DE BERTHOLDINO APOLÔNIO TEIXEIRA JÚNIOR PARA O CARGO DE

DIRETOR-GERAL DO IEF, EM 9/4/2013

Às 15h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Antônio

Carlos  Arantes e  Lafayette de Andrada,  membros  da supracitada Comissão.  Está

presente,  também,  o  Deputado  Romel  Anízio.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação

de requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a proceder à

arguição  pública  do  Sr.  Bertholdino  Apolônio  Teixeira  Júnior,  indicado  pelo

Governador do Estado para o cargo de Diretor-Geral da autarquia Instituto Estadual

de Florestas - IEF -,  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 da indicação, em turno único (relator: Deputado Lafayette de Andrada).

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, 9 de abril de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada - Antônio Carlos Arantes.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA EMITIR

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DO NOME DE ZULEIKA STELA CHIACCHIO

TORQUETTI PARA O CARGO DE PRESIDENTE DA FEAM, EM 10/4/2013

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Humberto

Carneiro, Lafayette de Andrada e Tiago Ulisses, membros da supracitada Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente  “ad  hoc”,  Deputado  Luiz  Humberto

Carneiro, declara aberta a reunião e comunica que não há ata a ser lida por se tratar
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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 Tiago Ulisses

para  atuar  como escrutinador.  Apurados  os  votos,  são  eleitos  para  Presidente  o

Deputado Luiz Humberto Carneiro e para Vice-Presidente o Deputado Tiago Ulisses,

ambos com  três  votos.  O  Presidente  “ad  hoc”  empossa o  Vice-Presidente  eleito,

Deputado  Tiago  Ulisses,  que  assume  a  direção  dos  trabalhos  e  dá  posse  ao

Presidente eleito, Deputado Luiz Humberto Carneiro, que reassume os trabalhos e

designa o Deputado Lafayette de Andrada, relator da matéria. Cumprida a finalidade

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

lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, Presidente - Lafayette de Andrada - Tiago Ulisses - Almir

Paraca.

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/4/2013

Às  10h6min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Vanderlei

Miranda,  Glaycon  Franco  e  Marques  Abreu,  membros  da  supracitada  Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Vanderlei  Miranda,  declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Glaycon

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

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

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

proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição

e avoca para si a relatoria do Projeto de Lei nº 3.849/2013, em turno único. 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 Vanderlei  Miranda (3) em que solicita  seja

realizada  audiência  pública  para  debater  o  tratamento  aos  usuários  de  drogas

internados compulsoriamente e o número de vagas para atendimento oferecidos no
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Estado  de  Minas  Gerais;  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  nas

cidades-polos do Estado de Minas Gerais para debater o enfrentamento do "crack" e

outras  drogas  e em que solicita  seja realizada audiência pública no  Município  de

Divinópolis  para debater o enfrentamento do "crack" e outras  drogas.  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, 17 de abril de 2013.

Vanderlei Miranda, Presidente - Liza Prado - Paulo Lamac.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/4/2013

Às 10h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz Henrique,

Tiago Ulisses e Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Luiz Henrique, 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.

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 3.757/2013, que recebeu

parecer por  sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº

4.495/2013.  Passa-se  à  3ª  Fase da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),  compreendendo a

discussão  e  a  votação  de  proposições  da  Comissão.  O  Presidente  recebe

requerimento  de  autoria  do  Deputado  Cabo  Júlio  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  da  Comissão de Cultura para debater  a  situação do patrimônio

histórico material  e imaterial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de

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, 17 de abril de 2013.
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Elismar Prado, Presidente - Carlos Mosconi - Lafayette de Andrada.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/4/2013

Às  14h7min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Jayro  Lessa,

Lafayette  de  Andrada,  Cabo Júlio  (substituindo o Deputado Adalclever  Lopes,  por

indicação da Liderança do PMDB), Leonardo Moreira (substituindo o Deputado Zé

Maia, por indicação da Liderança do BTR) e Rômulo Viegas (substituindo o Deputado

João Vítor  Xavier,  por  indicação da Liderança do BTR),  membros da supracitada

Comissão.  Está  presente,  também,  o  Deputado  Sargento  Rodrigues.  Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara aberta a reunião e

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

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

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

Comissões. O Projeto de Lei nº 3.252/2012 é retirado de pauta por determinação do

Presidente,  por  não cumprir  pressupostos  regimentais.  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 Complementar nº 33/2012 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado

Lafayette de Andrada. Os Deputados Cabo Júlio e Sargento Rodrigues retiram-se da

reunião.  Após  discussão e  votação,  é  aprovado o  parecer  pela  aprovação,  no  1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.843/2013  na  forma  do  Substitutivo  nº  2  (relator:

Deputado Lafayette de Andrada). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.631/2011, no

2º turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo

relator, Deputado Lafayette de Andrada. O parecer que conclui pela aprovação do

Projeto de Lei nº 3.878/2013, no 1º turno, tem a discussão adiada, atendendo-se a

requerimento do  Deputado Rômulo  Viegas,  aprovado pela  Comissão.  Cumprida a

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

convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária do dia 16/4/2013, às

14 horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Lafayette de Andrada, Presidente - Luiz Henrique - André Quintão - Tiago Ulisses.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 11/4/2013

Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Fred Costa (substituindo o  Deputado Deiró Marra,  por  indicação da Liderança do

BTR) e João Leite (substituindo o Deputado Bosco, por indicação da Liderança do

BTR), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,

Deputado Duarte Bechir,  declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Fred Costa, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,

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

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

e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento de

emendas apresentadas em Plenário, no 1º turno, ao Projeto de Lei nº 3.826/2013 e

avoca a si a relatoria da matéria. 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,  relator  das  emendas  apresentadas  em

Plenário, no 1º turno, ao Projeto de Lei nº 3.826/2013, determina a distribuição em

avulsos de seu parecer,  em que conclui  pela aprovação do Substitutivo nº 2, que

acolhe as Emendas nºs 1, 4 e 6, e pela rejeição das Emendas nºs 2, 3, 5 e 7 a 10.

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 no dia 16/4/2013, terça-feira, às 9h30min, no Plenarinho

IV, com a finalidade de discutir e votar o parecer sobre as emendas apresentadas em

Plenário,  no  1º  turno,  ao  Projeto  de  Lei  nº  3.826/2013  e  de  discutir  e  votar

proposições da Comissão; determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de abril de 2013.

Duarte Bechir, Presidente - Rômulo Viegas - Almir Paraca - Gustavo Valadares.

ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA

E TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,
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EM 16/4/2013

Às 14h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Duarte Bechir,

Rômulo  Viegas,  Almir  Paraca  (substituindo  a  Deputada  Maria  Tereza  Lara,  por

indicação da Liderança do PT) e Gustavo Valadares (substituindo o Deputado Bosco,

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

número regimental, o Presidente, Deputado Duarte Bechir, declara aberta a reunião e,

em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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 matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. O

Presidente suspende os trabalhos da Comissão por trinta minutos para acordo entre

as lideranças.  Reabertos  os  trabalhos,  registra-se  a presença da Deputada Maria

Tereza  Lara e  do  Deputado Gustavo Valadares.  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,  Deputado  Duarte

Bechir, relator da matéria, retira o parecer anterior e apresenta outro parecer, que é

submetido a discussão e votação, ficando, portanto, aprovado o parecer, no 1º turno,

do Projeto de Lei nº 3.826/2013 na forma do Substitutivo nº 2, que inclui as Emendas

nºs 1, 4 e 6, e opina pela rejeição das Emendas nºs 2, 3, 5 e 7 a 10 (relator: Deputado

Duarte Bechir). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da  Comissão  para  a  próxima  reunião

extraordinária, em 17/4/2013, às 10h30min, no Plenarinho I, para discutir e votar o

parecer para o 2º turno sobre emendas apresentadas em Plenário ao Projeto de Lei

nº 3.826/2013, do Governador do Estado, e discutir e votar proposições da Comissão,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.

Duarte Bechir,  Presidente - Maria Tereza Lara -  Rômulo Viegas -  Dalmo Ribeiro

Silva.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 16/4/2013
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Às 14h14min,  comparecem na Sala das Comissões os Deputados Lafayette  de

Andrada,  Luiz  Humberto  Carneiro,  Tiago  Ulisses  e  André  Quintão  (substituindo  o

Deputado  Ulysses  Gomes,  por  indicação  da  Liderança  do  PT),  membros  da

supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado

Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião

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

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

constante na pauta e a discutir  e votar proposições da Comissão. Suspende-se a

reunião. Às 15h4min são reabertos os trabalhos com a presença da Deputada Luzia

Ferreira (substituindo o Deputado o Deputado Zé Maia, por indicação do BTR) e dos

Deputados  Lafayette  de  Andrada,  Sebastião  Costa,  Adalclever  Lopes  e  André

Quintão.  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  da  Ordem  do  Dia,  compreendendo  a

discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Os Projetos de Lei nºs 3.252/2012 e 3.878/2013 são retirados da pauta,

respectivamente,  por  determinação  do  Presidente,  por  não  cumprir  pressupostos

regimentais,  e atendendo-se a requerimento da Deputada Luzia Ferreira aprovado

pela Comissão. Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Lafayette de

Andrada, que conclui pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.631/2011 na

forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, são apresentadas as Propostas de

Emendas nºs 1 e 2, do Deputado André Quintão. O Deputado André Quintão retira-se

da reunião. Após discussão e votação, é aprovado o parecer, salvo as propostas de

emendas.  Registra-se  a  presença  do  Deputado  André  Quintão.  Submetidas  a

votação, são rejeitadas as propostas de emendas, registrando-se os votos contrários

dos Deputados Adalclever Lopes e André Quintão. 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, 17 de abril de 2013.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio - Duarte Bechir  - Vanderlei  Miranda - Jayro

Lessa - Lafayette de Andrada.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 2.768/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública o Grupo de Estudos Astronômicos de João Monlevade -

Geamon -, com sede no Município de João Monlevade.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

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

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

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

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.768/2011 pretende declarar de utilidade pública o Grupo de

Estudos Astronômicos de João Monlevade - Geamon -, com sede no Município de

João Monlevade, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como

objetivo contribuir para o desenvolvimento da astronomia observacional.

Na consecução desse propósito, a instituição promove fóruns de discussão; realiza

congraçamento  com  outros  astrônomos  e  entidades  congêneres  no  País  e  no

exterior; estimula o estudo e a pesquisa na área da astronomia; oferece cursos de

qualificação  profissional  relacionados  com  as  atividades  nessa  área;  organiza

reuniões,  palestras,  encontros,  conferências  e  congressos  especializados;  publica

textos sobre o tema em forma de boletins, livros ou mesmo pela internet.

Tendo em vista o relevante trabalho científico desenvolvido pelo Grupo de Estudos

Astronômicos de João Monlevade, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar

o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.768/2011, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2013.

Maria Tereza Lara, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.823/2013

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem

por  objetivo  declarar  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Produtores  Rurais  e

Agricultores Familiares de Guaxupé, com sede no Município de Guaxupé.

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 3.823/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

dos Produtores Rurais e Agricultores Familiares de Guaxupé, com sede no Município

de  Guaxupé,  pessoa  jurídica  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  de  caráter

beneficente,  que  tem  como  escopo  congregar  produtores  rurais  e  agricultores

familiares  na  defesa  de  seus  interesses  e  direitos  e  fomentar  a  atividade

agropecuária.

Com  esse  propósito,  a  instituição  estimula  a  mútua  colaboração  entre  os

associados; presta serviços que possam contribuir para o fomento e a racionalização

das atividades agropecuárias; orienta seus assistidos na aquisição de insumos para a

produção  e  os  auxilia  na  comercialização  de  seus  produtos;  realiza  controle  de

qualidade dos produtos agrícolas e da pecuária; e cuida da difusão de técnicas de

produção, mercadológicas e de preservação do meio ambiente.

Tendo em vista o relevante trabalho social desenvolvido pela referida Associação

em defesa da qualidade de vida dos produtores rurais e agricultores familiares de

Guaxupé,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.823/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.
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Inácio Franco, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.853/2013

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório

De autoria do Deputado João Vitor Xavier, o projeto de lei em epígrafe visa declarar

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 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 3.853/2013 pretende declarar 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,  pessoa

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, que tem como escopo contribuir para o

desenvolvimento e o incremento da economia desse Município.

Com  esse  propósito,  a  instituição  mantém  serviços  para  orientar  e  facilitar  o

trabalho  de  empresas  comerciais,  industriais,  agropecuárias  e  prestadoras  de

serviços; promove estudos, palestras, cursos, debates e conferências para difundir

assuntos  relacionados  a  economia,  técnicas  de  especialização,  aperfeiçoamento,

legislação e outras matérias de interesse de seus associados.

Tendo em vista o relevante trabalho realizado pela Associação Comercial, Industrial,

Agropecuária  e  de  Prestação  de  Serviços  de  Organizações  Sindicais  de  Rio

Piracicaba em prol do desenvolvimento desse Município, consideramos meritória a

iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.853/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.
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Dalmo Ribeiro Silva, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.870/2013

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Pró-Vida Animal - Aprova -, 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,

apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

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 3.870/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Pró-Vida Animal - Aprova -, com sede no Município de Belo Horizonte, pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, que tem por escopo a defesa dos animais e do

meio ambiente.

Com esse propósito, a instituição promove campanhas com a finalidade de proteger

os  animais  por  meio  do  resgate  e  da  assistência  veterinária  contra  doenças

endêmicas ou epidêmicas; luta contra a crueldade, os maus-tratos e o abandono dos

animais; participa de campanhas publicitárias para estimular a adoção responsável

dos  animais  resgatados;  estimula  denúncias  de  abandono  e  de  maus-tratos  de

animais nos órgãos competentes; procura atuar na preservação do meio ambiente.

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  em  defesa  dos  animais  desenvolvido  pela

Aprova,  consideramos  meritória  a  iniciativa  de  lhe  outorgar  o  título  de  utilidade

pública.

Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.870/2013, em turno
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único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.

Duarte Bechir, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.880/2013

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Conviver para Ser, com sede no

Município de Uberlândia.

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 3.880/2013 pretende declarar de utilidade pública a Fundação

Conviver para Ser, com sede no Município de Uberlândia, pessoa jurídica de direito

privado, sem fins lucrativos, que desempenha importante trabalho social.

Com efeito, a instituição desempenha atividades educativas, culturais, esportivas e

de lazer,  visando à inclusão social e à solidariedade humana; realiza pesquisas e

projetos voltados à melhoria da condições de vida; presta serviços que atendam às

necessidades  das pessoas;  difunde conhecimentos  visando  à  modernização e  ao

bem-estar  da  sociedade  na  perspectiva  inclusiva;  promove  o  intercâmbio  de

conhecimentos  com  instituições  nacionais  e  estrangeiras  de  fins  semelhantes;

ministra  cursos  técnicos;  desenvolve  estágios  educacionais  em  parceria  com

instituições de ensino superior; fomenta conferências, encontros, palestras e debates

sobre  temas  de  interesse  da  entidade;  organiza  e  participa  de  campanhas  de

interesse da comunidade;  difunde informações e ideias,  por  meio de publicações,

periódicos, livros, revistas, páginas na internet e outras mídias.

Tendo em vista o importante trabalho social desenvolvido pela Fundação Conviver

para Ser em prol da comunidade de Uberlândia, consideramos meritória a iniciativa

de lhe outorgar o título de utilidade pública.
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Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.880/2013, em turno

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.

Maria Tereza Lara, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 795/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Pimenta, o projeto de lei  em tela,  resultante do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 291/2007, “altera o art. 2º da Lei nº 12.460 de

15 de janeiro de 1997”.

Preliminarmente,  a  proposição  foi  apreciada  pela  Comissão  de  Constituição  e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as

Emendas nos 1 e 2, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Direitos Humanos

emitiu rejeição do projeto de lei.

Foi-lhe anexado o Projeto de Lei nº 932/2011, de autoria do Deputado Sargento

Rodrigues, cujo conteúdo é bastante similar ao projeto em análise.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe tem por objetivo alterar o art. 2º da Lei nº 12.460 de 15

de janeiro de 1997, que “ determina o pagamento, pelo Estado, das despesas com o

exame do ácido desoxirribonucleico  DNA ,  para investigação de paternidade nos

casos que especifica”. De acordo com esta lei, o Estado deve arcar com os custos do

exame de DNA para investigação de paternidade nos processos judiciais em que o

investigante  é  reconhecidamente  pobre,  sendo  o  pagamento  condicionado  à

disponibilidade orçamentária. O projeto em tela propõe a realização do exame “em

um prazo máximo de um ano, contado da data de sua solicitação pelo Magistrado.”.

O  Decreto  nº  41.420,  de  2000,  que  regulamenta  a  Lei  nº  12.460,  limita  a

autorização dos exames de DNA a, no máximo, duzentos por mês, condicionada à

disponibilidade orçamentária. De acordo com o autor do projeto, devido à limitação do
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referido decreto, os exames de DNA são marcados para datas muito distantes, o que

equivale à negação do acesso à justiça.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça observou que o

projeto encontra amparo jurídico-constitucional e legal. Destacou a informação obtida

pela  Consultoria  da  Assembleia  Legislativa  junto  à  2ª  Vara  de  Família  do  Fórum

Lafayete de que a demanda para a realização dos exames de DNA para investigação

de paternidade nos processos judiciais em que o investigante é reconhecidamente

pobre  tem sido atendida no prazo  máximo de 6  meses.  Assim,  a  Comissão,  por

considerar oportuno, apresentou a Emenda nº 1, para reduzir o prazo estabelecido no

projeto  para  6  meses.  A Emenda  nº  1  também  suprime  a  expressão  “e  de  seu

regulamento” por não ter efeito algum, já que os regulamentos são expedidos para a

fiel execução das leis e não o contrário, e substitui a expressão “de sua solicitação

pelo  Magistrado”  por  “da  intimação  da  autoridade  responsável  pela  liberação  do

procedimento”, que é tecnicamente correta. A comissão ainda apresentou a Emenda

nº 2 para suprimir o artigo que contém prazo para o Poder Executivo regulamentar a

lei, pois se trata de um comando desnecessário.

A Comissão de Direitos Humanos, por sua vez, mencionou o projeto Pai Presente,

criado em 2009 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG - em

parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais, com o objetivo de assegurar

rapidez  nas  ações  de  paternidade  em  que  as  partes  sejam  beneficiárias  da

Assistência Judiciária Gratuita. Informações do TJMG apontam que em 2012 já não

havia mais fila para os atendimentos, tendo sido agendados 550 exames por mês

naquele  ano.  Em  sua  análise,  a  Comissão  infere  que  atualmente  “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 considerar que a medida proposta incide sobre uma

realidade ultrapassada, a Comissão rejeitou o projeto em análise.

Com relação ao Projeto de Lei nº 1.932/2011, anexado ao projeto em tela, temos a

informar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça,
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abrange seu conteúdo.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta Comissão

analisar,  o  projeto  não cria  despesa  para  o  Estado,  pois  o  exame de  DNA para

investigação de paternidade nos casos especificados pela Lei nº 12.460 já é realizado

em número suficiente para atender à demanda sem que haja formação de filas.

No  entanto,  esta  Comissão  reconhece  as  razões  expostas  pela  Comissão  de

Direitos Humanos, no que se refere à incapacidade de o projeto de lei em análise

produzir os efeitos pretendidos, qual seja, o de tornar rápido o trâmite de processos

de reconhecimento de paternidade.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 795/2011.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.

Zé Maia, Presidente - Romel Anízio, relator - Jayro Lessa - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.026/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela, decorrente do

desarquivamento do Projeto de Lei nº 423/2007, dispõe sobre a obrigatoriedade de

identificação dos frequentadores de casas noturnas e dá outras providências.

No 1º turno, a proposição foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e

de Segurança Pública.

O projeto foi 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. Em seguida, foi apreciado pela Comissão de

Segurança Pública, que opinou por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 1 com

as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

Vem agora o projeto a esta Comissão a fim de receber parecer, nos termos do art.

188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  exame  visa  à  adoção  de  mecanismos  de  controle  dos

frequentadores  de  casas  noturnas,  mediante  o  registro  eletrônico  de  seus
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documentos,  bem  como  a  constituição  de  listas  daqueles  que,  reiteradamente,

promovem brigas.

Ressalte-se que o mecanismo de registro de dados da identidade e da fotografia do

usuário já é utilizado por diversos prédios públicos e privados, podendo-se citar, a

título de exemplo, o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

De acordo com o projeto, as listas dos clientes, em determinada data, podem ser

fornecidas a Delegado de Polícia,  ao Comandante da Polícia Militar,  ao Chefe da

Polícia Civil,  ao Secretário de Estado de Defesa Social,  a  Promotor e a qualquer

autoridade  judiciária,  quando  solicitadas  formalmente.  Prevê-se  multa  de  10.000

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs - quando do descumprimento

da exigência legal ou do uso indevido de imagens coletadas, além das sanções de

natureza  civil  e  penal.  Tais  medidas  objetivam,  evidentemente,  a  prevenção  da

violência e da criminalidade em casas noturnas e estabelecimentos similares.

Não obstante a Comissão de Constituição e Justiça ter entendido que a matéria se

enquadra no campo legiferante estadual e, por isso, pode ser submetida à apreciação

deste Parlamento, houve por bem apresentar o Substitutivo nº 1, com o objetivo de

salvaguardar e aperfeiçoar o projeto.

De conformidade  com esse substitutivo,  o  registro  da  presença dos  clientes  de

casas noturnas, danceterias, boates e similares em que, de forma reiterada, ocorram

conflitos, será exigido conforme determinação a ser regulamentada, evidentemente,

pelo  Poder  Executivo  estadual.  Ademais,  permanece  a  obrigatoriedade  de  os

referidos estabelecimentos fornecerem a lista dos clientes, em determinada data, às

mencionadas autoridades, bem como a sujeição do infrator da exigência de que trata

a lei a multa de 10.000 Ufemgs, além da aplicação de sanções de naturezas civil e

penal. Tal qual o faz o projeto original, o substitutivo determina que a nova lei entrará

em vigor na data de sua publicação.

A seu turno, a Comissão do Segurança Pública ressaltou que a proposição trata de

medida salutar que prima pela justeza e moderação, de fácil aplicação pelos agentes

privados  atingidos  pelo  projeto.  Por  isso,  possibilita  o  chamado  policiamento

focalizado,  que  consiste  na  aplicação  de  estratégias  de  ações  orientadas  para

problemas bem delimitados, com base em diagnósticos consistentes, planejamento e
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avaliação  sistemáticos  e  metas  definidas.  No  entanto,  entendeu  necessário

aperfeiçoar o substitutivo apresentando-lhe as Emendas nºs 1 e 2.

A Emenda  nº  1  dá  nova  redação  ao  art.  1º  do  substitutivo,  de  forma a  tornar

obrigatório  o  registro  de  presença  dos  clientes,  independentemente  da  reiterada

ocorrência  de  conflitos  nos  aludidos  estabelecimentos  comerciais.  Esse  registro

deverá, obrigatoriamente, ser fornecido às referidas autoridades a qualquer tempo,

uma vez que foi suprimida a expressão "em determinada data".  Alem disso, essa

emenda atribui ao registro caráter sigiloso e determina que o seu fornecimento será

restrito às mesmas autoridades mencionadas no substitutivo.

Por sua vez, a Emenda nº 2, incindindo sobre o art. 3º do substitutivo, estabelece o

prazo de 180 dias, a contar da data de publicação da nova lei, para que ela entre em

vigor.

No que tange 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,  essa  Comissão  observa  que  a  proposição  em  exame  não  acarreta

impacto  de  ordem  financeira  e  orçamentária,  uma vez  que  a  aplicação  de  suas

normas não gera qualquer  gasto para os  cofres públicos e, portanto,  não afeta a

execução da  Lei  Orçamentária  do  Estado.  Isso  porque a  obrigação é  atribuída a

particular, proprietário de casas noturnas e similares.

Neste ponto, convém ressaltar que essa relatoria entende pertinente o acolhimento

do substitutivo com as emendas, visto que efetivamente aprimoram o projeto.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.026/2011 na

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

as Emendas nºs 1 e 2, apresentadas pela Comissão de Segurança Pública.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.

Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa - Romel Anízio.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.748/2011

Comissão de Direitos Humanos

Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto em epígrafe “dispõe sobre a
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cassação da inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS de qualquer empresa

que faça uso direto ou indireto de trabalho escravo ou em condições análogas”.

A proposição foi  distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Direitos

Humanos e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juricidade, constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que

apresentou, vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto ao

mérito,  nos termos do art.  188,  combinado com o art.  102,  V,  “a”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.748/2011 pretende que seja “cassada a eficácia da inscrição

no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -  dos  estabelecimentos  que

comercializarem produtos em cuja  fabricação tenha havido,  em qualquer  de  suas

etapas de industrialização, condutas que configurem redução de pessoa à condição

análoga à de escravo”.

Segundo o art. 2°, essa transgressão seria apurada pela Secretaria de Estado de

Fazenda,  “assegurado  o  regular  procedimento  administrativo  ao  interessado”.  A

seguir,  o  art.  3°  prevê  que,  após  esgotar-se  “a  instância  administrativa,  o  Poder

Executivo  divulgará,  no  Diário  Oficial  do  Estado,  a  relação  nominal  dos

estabelecimentos comerciais penalizados (...), fazendo constar, ainda, os respectivos

números do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, endereços de funcionamento e

nome completo dos sócios”.

Por fim, o art. 4º afirma que a punição às pessoas físicas ou jurídicas envolvidas,

em conjunto ou separadamente, implicará, pelo prazo de dez anos, “o impedimento

de exercerem o mesmo ramo de atividade”, ainda “que em estabelecimento distinto

daquele”,  e  também  “a  proibição  de  entrarem  com  pedido  de  inscrição  de  nova

empresa, no mesmo ramo de atividade”.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  em  seu  exame  preliminar  da  matéria,

concluiu  por  sua  juricidade,  constitucionalidade  e  legalidade.  Todavia,  notou  que
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apresenta vício de inconstitucionalidade, uma vez que atribui à Secretaria de Estado

de Fazenda a tarefa de apuração da irregularidade eventualmente cometida,  para

efeito  de  “cassação  da  eficácia  da  inscrição  no  cadastro  de  contribuintes”,

contrariando, pois, a reserva de iniciativa governamental prevista no art. 66, III, “e”, da

Constituição Estadual.

Também lembrou que o crime de que trata está previsto e suficientemente tipificado

no  art.  149  do  Código  Penal.  Ademais,  frisou  que  a  Lei  nº  6.763,  de  1975,  que

consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências,

já aponta que a inscrição do contribuinte poderá ser suspensa ou cancelada quando

houver  omissão  ou  falsificação  de  documentos  para  obstar  a  fiscalização  sobre

eventuais ilícitos, inclusive o nomeado na proposição em análise.

Considerando as inadequações assinaladas, a Comissão de Constituição e Justiça,

no intuito de corrigi-las, bem como de basear-se no princípio da consolidação das leis

e de atender à técnica legislativa, houve por bem apresentar substitutivo, com vistas a

acrescentar um novo inciso ao art. 24, § 7º, da Lei nº 6.763. Trata-se de garantir que

“a inscrição do contribuinte poderá ser suspensa ou cancelada, na forma prevista em

regulamento,” quando o sócio ou dirigente do estabelecimento “tiver sido condenado

pelo crime do art. 149 do Código Penal, após o trânsito em julgado da sentença de

condenação”.

O  escopo  da  proposição  em  tela  vai  ao  encontro  de  normas  aprovadas  pela

Organização Internacional do Trabalho, das quais o Brasil é signatário: a Convenção

nº 29, de 1930, proíbe o trabalho forçado ou obrigatório em todas as suas formas,

enquanto a Convenção nº 105, de 1957, veda-os como meio de coerção, castigo,

disciplina, punição ou discriminação. Ademais, estriba-se no Título II da Constituição

Federal, que, no Capítulo I, prescreve e garante os direitos e deveres individuais e

coletivos e, no art. 7º do Capítulo II, equaciona os direitos dos assalariados a trabalho

digno.

Adicionalmente, o projeto em comento pretende municiar a legislação estadual de

um novo instrumento para coibir a prática de trabalho forçado, degradante, exaustivo

e violador dos direitos fundamentais e trabalhistas. Um exemplo é o atentado à livre

locomoção  por  motivo  de  alguma  dívida  contraída  junto  a  empregador  ou  seu
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preposto, especialmente nas regiões rurais mais afastadas dos grandes centros e

mais  abandonadas  de  Minas,  que  vem  sendo  alvo  da  fiscalização  estatal,  com

repercussão nos meios de comunicação.

Contudo,  seus termos  ultrapassam os  limites  da  razoabilidade,  ao  intentarem a

penalização de todos os “estabelecimentos que comercializarem produtos em cuja

fabricação tenha havido (…) condutas que configurem redução de pessoa a condição

análoga à de escravo”,  independentemente de sua posição na cadeia econômica.

Como  justificar  semelhante  rigor,  se  as  pessoas  jurídicas  passíveis  de  punição

carecem  de  instrumentos  e  responsabilidade  legais  para  investigarem  e  se

precaverem contra a situação proibida, a exemplo do poder de polícia? À sociedade

civil não cabe substituir o Estado em suas funções típicas.

Torna-se oportuno, ainda, discutir a opção conceitual da proposição apresentada,

estampada já na epígrafe, quando se refere ao “uso direto ou indireto de trabalho

escravo”.  Histórica  e  sociologicamente,  o  escravo  é  uma  simples  mercadoria  de

propriedade alheia. Sua especificidade reside no fato de que a relação social que o

envolve é a mesma em que se situam os instrumentos de produção. Assim, como

diziam os romanos, apenas se distingue dos demais animais (vivos, como bois e

cavalos), que são “instrumentum semivocale”, e das ferramentas (trabalhos mortos,

como enxadas e arados), que são “instrumentum mutum”, por serem “instrumentum

vocale”.

Nesses termos, a escravidão só existiu em algumas sociedades antigas, a exemplo

das Cidades-Estado gregas no período clássico e da Roma posterior à monarquia

semietrusca  dos  tarquinos,  ou  mais  recentemente  em  países  sucedâneos  de

processos  coloniais,  como os  EUA,  até  o  fim  da  Guerra  Civil,  e  o  Brasil,  até  a

Abolição. O que vem sendo tratado, nos dias atuais,  como trabalho escravo nada

mais é que trabalho assalariado inserido nas relações de produção vigentes, mas

aviltado e precarizado ao arrepio das disposições legais.

Assim, os trabalhadores desamparados pela ação fiscalizadora dos órgãos públicos

e retidos à força em zonas fora do alcance da lei não se transformam em escravos,

mas  em  proletários  esbulhados  em  seus  direitos  constitucionais,  inclusive  a

supressão da faculdade de ir e vir. Por seu turno, as pessoas - físicas ou jurídicas -
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responsáveis por tais práticas não entram numa espécie de máquina do tempo para

violarem a história  irrecorrível  e  se transformarem em senhores de escravos: são

apenas  empresários  urbanos  ou  rurais  cometedores  de  crime  ao  empregarem

pessoas sem respeitarem os direitos que deveriam ser contratuais e ao cederem à

informalidade  com  imposições  opressivas,  com  vistas  a  um  recurso  de

superexploração.

Recentemente, em face de argumentos teóricos irrespondíveis, houve tentativas de

mitigar-se o que os críticos vêm apontando como desleixo,  confusão conceitual  e

vulgaridade doutrinária. Assim surgiu a expressão “condição análoga à de escravo”,

plena  de  boas  intenções,  como aparece  no  art.  1º  da  proposição  em  avaliação.

Ocorre que prossegue havendo certa inconsistência, pois tal situação, como variante

específica do trabalho assalariado, é mais semelhante à sua própria universalidade

concreta, ou seja, à relação capitalista de produção tal como reconhecida, cristalizada

e disciplinada em lei, que não pode ser reduzida à exclusiva tipologia ideal pretendida

por Weber.

De fato, o art. 149 do Código Penal reputa como crime a redução de “alguém à

condição análoga à de escravo”. Todavia, não se detém no enunciado genérico: logo

a  seguir  -  ainda  no próprio  “caput”,  em redação  consolidada pela  Lei  Federal  nº

10.803,  de  2003  -  explicita  claramente  o  conteúdo  pretendido  pela  formulação,

neutralizando a insuficiência conceitual pela especificação e delimitação minuciosa do

delito:  “quer  submetendo-o  a  trabalhos  forçados  ou  à  jornada  exaustiva,  quer

sujeitando-o a condições degradantes de trabalho,  quer  restringindo,  por qualquer

meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto”.

Logo, levando-se em conta os arrazoados acima desenvolvidos, fica patente não só

que o projeto em foco interessa à sociedade civil mineira e ao Estado, mas também

que o Substitutivo nº 1, ao acolher a preocupação do proponente no corpo da Lei nº

6.763,  conseguiu  resolver  a  contento,  além  das  inconsistências  jurídicas,

constitucionais e legais, igualmente as inadequações de mérito.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.748/2011 na

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.

Durval Ângelo, Presidente - Sebastião Costa, relator - Sargento Rodrigues - Rômulo

Viegas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.484/2011

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.484/2011, de autoria do Deputado Antônio Lerin, que declara

de utilidade pública o Centro Clínico Persona, com sede no Município de Uberaba, foi

aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.484/2011

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Centro  Clínico  Persona,  com  sede  no

Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Centro Clínico Persona, com

sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.458/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.458/2012, de autoria do Deputado Antônio Júlio, que declara

de utilidade pública a  Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de

Cuparaque, com sede no Município de Cuparaque, 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 3.458/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Pais  e Amigos dos Excepcionais -

Apae - de Cuparaque, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Cuparaque, com sede nesse Município.

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

Sala das Comissões, 10 de abri de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.580/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.580/2012, de autoria do Deputado Lafayette de Andrada, que

declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae

-, com sede no Município de Palma, 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 3.580/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Pais  e Amigos dos Excepcionais -

Apae - de Palma, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Palma, com sede nesse Município.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.
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Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gilberto

Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.650/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.650/2012, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Aricanduva - Apiari -, com sede

no Município de Aricanduva, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.650/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Apicultores de Aricanduva - Apiari -,

com sede no Município de Aricanduva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Apicultores  de

Aricanduva - Apiari -, com sede no Município de Aricanduva.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.651/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.651/2012, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, que declara

de utilidade pública a  Associação dos Pequenos Produtores  Rurais  do  Juazeiro  -

APPRJ -, com sede no Município de Aricanduva, foi  aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.651/2012

Declara  de  utilidade pública  a  Associação dos  Pequenos  Produtores  Rurais  do

Juazeiro - APPRJ -, com sede no Município de Aricanduva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores

Rurais do Juazeiro - APPRJ -, com sede no Município de Aricanduva.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Luiz Humberto Carneiro, relator - Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 20 DE ABRIL DE 2013

ATAS

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

LEGISLATURA EM 18/4/2013

Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

José  Henrique  -  Neider  Moreira  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André

Quintão - Anselmo José Domingos - Bonifácio Mourão - Carlos Henrique - Celinho do

Sinttrocel - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo

Corrêa  -  Hélio  Gomes  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Henrique  -  Luzia

Ferreira - Marques Abreu - Rogério Correia - Rômulo Viegas.

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 segunda-feira, dia 22, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 10/4/2013

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista,  Luiz  Humberto  Carneiro  e  Gilberto  Abramo,  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Doutor  Wilson

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

Deputado Luiz Humberto Carneiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

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

Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar pareceres em fase de

redação final. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais  designou  os  relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nº  623,  2.484  e
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2.733/2011, 2.792, 3.015, 3.239, 3.387, 3.485, 3.484, 3.502, 3.572, 3.573, 3.574/2012

(Deputado Gilberto Abramo) e 3.580, 3.589, 3.597, 3.598, 3.605, 3.613, 3.636, 3.637,

3.639, 3.645, 3.648, 3.650, 3.651e 3.698/2012 (Deputado Luiz Humberto Carneiro).

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  623,  2.484 e 2.733/2011 e 2.792,  3.015,  3.239,  3.387,  3.485,

3.484, 3.502, 3.572, 3.573, 3.574, 3.580, 3.589, 3.597, 3.598, 3.605, 3.613, 3.636,

3.637,  3.639,  3.645,  3.648,  3.650,  3.651e  3.698/2012.  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, 17 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Duarte Bechir - Gilberto Abramo.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 11/4/2013

Às 10h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Cabo Júlio e

Glaycon  Franco,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o

Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Cabo Júlio, declara aberta a reunião e, nos termos do art.120, inciso III, do Regimento

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

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

reunião se destina a debater a situação dos bombeiros e policiais militares que foram

vitimados em serviço ou em decorrência deste, resultando em reforma por invalidez

ou incapacidade. A seguir, a Presidência acusa o recebimento de comunicação da

Deputada Liza Prado em que justifica ausência na reunião. O Presidente acusa o

recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados

a seguir: Projeto de Lei nº 3.611/2012, no 1º turno (Deputada Liza Prado); e Projeto

de  Lei  nº  3.838/2013,  em  turno  único  (Deputado  Cabo  Júlio).  A  Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. Ten.-Cel. PM Willian
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Soares  Sobrinho,  Chefe  da  Seção  de  Recursos  Humanos  do  Estado  Maior,

representando  o  Cel.  PM Márcio  Martins  Sant'Ana,  Comandante-Geral  da  Polícia

Militar do Estado de Minas Gerais; Capitão BM Alysson Alexandre Tiago Malta, Chefe

da Divisão de Relação Externas, representando o Cel. BM Sílvio Antonio de Oliveira

Melo, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais; Ten.-Cel.

PM QOS Cleinis de Alvarenga Mafra Júnior, Presidente da Junta Central de Saúde da

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais; Major PM Aílton Cirilo, Vice-Presidente da

Associação dos Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas

Gerais,  representando  o  Presidente,  Ten.-Cel.  PM  Márcio  Ronaldo  de  Assis;

Subtenente  PM  Raimundo  Nonato  Meneses  Araújo,  Diretor  Institucional,

representando  o  Sgt.  BM  Alexandre  Rodrigues,  Presidente  da  Associação  de

Servidores do Corpo de Bombeiros  e Polícia Militar  do Estado de Minas Gerais  -

Ascobom-;  3º-Sgt.  PM  Walter  Carvalho  de  Souza  Fagundes,  Presidente  da

Associação Central Única dos Militares Estaduais de Minas Gerais; Cb. BM Álvaro

Rodrigues Coelho,  Presidente do Centro Social  dos Cabos e Soldados da Polícia

Militar  e  Bombeiros  Militares  de  Minas  Gerais;  Heder  Martins  de  Oliveira,  Diretor

Jurídico da Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais -

Aspra -,  representando o Presidente,  Cb.  PM Marco Antônio Bahia Silva;  Marcus

Garvey  Pratti,  2º-Sargento  reformado;  Geovane  Esteves,  Soldado  reformado;  e

Wander  de  Paula  Fernandes,  Soldado  reformado,  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 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 abril de 2013.

Liza Prado, Presidente - Glaycon Franco - Sebastião Costa - Almir Paraca.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 12/4/2013

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e
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Rogério  Correia,  membros  da  supracitada  Comissão.  Está  presente,  também,  o

Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado

Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião  e  dispensa  a  leitura  da  ata  da  reunião

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

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir a violação de

direitos humanos de servidores do Poder Judiciário sujeitos a condições degradantes

de trabalho; e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe

os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Sandra Margareth Silvestrine da

Souza, Presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça de 1ª Instância do Estado

de Minas Gerais; e os Srs. Marco Antônio Feital Leite, Juiz Auxiliar da Corregedoria

de Justiça e Diretor do Foro da Capital, representando o Sr. Luiz Audebert Delage

Filho, Corregedor-Geral de Justiça; Deputado Federal Padre João; William Ferreira de

Souza, membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG, representando o Sr.

Luis Cláudio da Silva Chaves, Presidente dessa entidade; Wagner de Jesus Ferreira,

Diretor do Sindicato dos Servidores da Justiça de 2ª Instância do Estado de Minas

Gerais,  representando  o  Sr.  Robert  Wagner  França,  Presidente  dessa  entidade;

Wander da Costa Ribeiro, Presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores

do  Estado  de  Minas  Gerais,  e  Denilson  Martins,  Presidente  do  Sindicato  dos

Servidores  da  Polícia  Civil  do  Estado  de  Minas  Gerais,  que  são  convidados  a

tomarem assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados Sargento

Rodrigues e Rogério Correia, autores do requerimento que deu origem ao debate,

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

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

conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.  A  Presidência  retoma  os  trabalhos

ordinários da reunião. Registra-se a presença do 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  Sargento  Rodrigues  (2)  em  que  solicita

sejam encaminhadas ao Presidente e aos Conselheiros do Conselho Nacional  de

Justiça  as  notas  taquigráficas  desta  reunião  e  pedido  de  providências  para  a

averiguação das denúncias, apresentadas por membros do Serjusmig, do Sinjus e do
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Sindojus, de descumprimento de acordos firmados entre servidores e o Tribunal de

Justiça e da existência de servidores do Poder Judiciário já aprovados em concurso

público, mas ainda nomeados a título precário; e de grande número de terceirizados e

servidores municipais cedidos nos fóruns do Estado; e seja encaminhado ao Tribunal

de Justiça pedido de providências para o agendamento de reunião para debater a

situação  do  Judiciário  e  de  seus  servidores,  com  a  mediação  da  Comissão  e  a

presença de representantes do Serjusmig, do Sinjus e do Sindojus, do Presidente e

da Comissão de Direitos Humanos da OAB-MG; e Rogério Correia em que solicita

sejam  encaminhadas  as  notas  taquigráficas  desta  reunião  às  autoridades  e

representantes  de  órgãos  e  entidades  que  menciona.  Cumprida  a  finalidade  da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.

Durval Ângelo, Presidente - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.611/2012

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Relatório

De autoria da Deputada Maria Tereza Lara, o projeto de lei em epígrafe institui a

Política Estadual de Educação sobre a Síndrome de Down no Estado e dá outras

providências.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça e à Comissão de

Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo

nº 1, que apresentou, vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer

quanto  ao  mérito,  nos  temos  do  art.  188,  combinado  com  o  art.  102,  XX,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  análise  visa  instituir  diretrizes  para  a  educação  acerca  da
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síndrome de Down, com o objetivo de reduzir o preconceito e o processo de exclusão

social das pessoas com essa síndrome.

A síndrome de Down é  uma alteração genética  causada  pela  presença  de um

cromossomo 21 a mais. Por esse motivo, também é conhecida como trissomia do

cromossomo 21. Os indivíduos com a síndrome costumam apresentar dificuldades

cognitivas e alterações físicas que incluem características faciais típicas (como olhos

amendoados), tônus muscular diminuído e maior propensão ao desenvolvimento de

doenças  cardíacas  e  respiratórias,  além  de  problemas  de visão  e  audição,  entre

outros.

Essa alteração cromossômica é relativamente comum e sua chance de ocorrência é

maior à medida que aumenta a idade da mãe. Pode ocorrer independentemente de

etnia, classe socioeconômica ou localização geográfica. Estima-se que no Brasil  o

índice de ocorrência da síndrome é de 1 a cada 650 a 700 nascimentos. Dados do

Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - de 2000 apontam a

existência de cerca de 300 mil pessoas com síndrome de Down no País.

Até algumas décadas, a expectativa de vida das pessoas com síndrome de Down

era baixa e muitos não atingiam a idade adulta. Atualmente, com os avanços na área

da  saúde,  grande  parte  dessas  pessoas  está  chegando  à  terceira  idade.  O

desenvolvimento  de  novas  metodologias  na  área  da  educação  também  trouxe

impactos positivos na qualidade de vida e participação social desta população.

Apesar desses avanços, ainda há muito a ser feito para que o preconceito seja

eliminado  de  fato  e  as  pessoas  com  síndrome  de  Down  possam  participar

plenamente  da  vida  em  sociedade  em  seus  vários  aspectos,  o  que  inclui  a

participação não apenas na família, mas também na escola, no trabalho e no lazer.

Infelizmente, esses indivíduos ainda convivem com sentimentos e comportamentos

de exclusão por parte daqueles que se consideram dentro do padrão de normalidade

criado culturalmente.

É fundamental, portanto, que o poder público atue na eliminação da discriminação,

na promoção da inclusão social e na garantia dos recursos necessários à autonomia

destes indivíduos ao longo da vida, em consonância com os princípios da Convenção

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada por meio do
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Decreto Legislativo nº  186,  de  9/7/2008,  e promulgada pelo Decreto  nº  6.949,  de

25/8/2009. Tais princípios envolvem o respeito pela dignidade inerente da pessoa, a

não  discriminação,  a  plena  e  efetiva  participação  na  sociedade,  o  respeito  pela

diferença e  pela  diversidade,  a  igualdade  de  oportunidades,  a  acessibilidade  e  o

respeito pelas capacidades em desenvolvimento de crianças com deficiência.

Percebe-se  que  os  objetivos  do  projeto  em estudo estão  em consonância  com

esses princípios. O Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça,  aprimorou  a  proposta  original  de  forma  a  afastar  as  impropriedades  de

natureza jurídico-constitucional e sistematizou as diretrizes a serem observadas na

adoção de medidas para a promoção da educação sobre a síndrome de Down. Essas

diretrizes abordam aspectos importantes referentes ao combate ao preconceito, ao

estímulo à realização de estudos e divulgação de informações e à articulação entre

ações, serviços e entidades relacionados ao tema.

A data escolhida para o Dia Estadual da Síndrome de Down, no dia 21 de março -

que  deve  estar  incluído  na  Semana  Estadual  da  Síndrome  de  Down,  também

proposta pelo projeto em análise - coincide com o Dia Internacional da Síndrome de

Down,  observado oficialmente pelas  Nações  Unidas  desde 2012 e  instituído  para

fomentar a conscientização global acerca da síndrome. Cabe lembrar que o dia 21 foi

escolhido como forma de alusão à trissomia do 21,  como também é conhecida a

síndrome.

Conclusão

Em vista do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.611/2012, no 1º

turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e

Justiça.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2013.

Liza Prado, Presidente e relatora - Almir Paraca - Glaycon Franco.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.004/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

A  Comissão  de  Turismo,  Indústria,  Comércio  e  Cooperativismo,  atendendo  a

requerimento do Deputado Celinho do Sinttrocel, aprovado na 25ª Reunião Ordinária
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de 29/11/2011, requer,  por meio da proposição em epígrafe, seja encaminhado às

Secretarias de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - e de Desenvolvimento

Econômico -  Sede -  pedido  de informações  sobre  os  estudos  que o  governo do

Estado  tenha  produzido  acerca  da  importação  de  aço  inox,  especialmente  a

quantidade  e  os  valores  monetários,  e  o  consequente  impacto  econômico  da

importação desse produto para a economia mineira, para a região do Valo do Aço e

para o Município de Timóteo .

Publicada no “Diário do Legislativo” de 2/12/2011, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise é decorrente da 12ª Reunião Extraordinária realizada no

Município de Timóteo, em 9/11/2011, na qual foram debatidas, em audiência pública,

as  repercussões  dos  investimentos  da  Empresa  Aperam  Inox  South  America  na

Região do Vale do Aço.

No que toca ao respaldo legal para o pleito, lembramos que o § 2º do art. 54 da

Constituição do Estado confere à Mesa da Assembleia a prerrogativa de encaminhar

ao  Secretário  de  Estado  pedido  escrito  de  informação,  e  a  recusa,  ou  o  não

atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam

crime de responsabilidade. Nesse mesmo sentido, o art. 100 do Regimento Interno da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais assegura a competência das suas comissões

para encaminhar pedidos de informação dessa natureza por intermédio da Mesa.

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.

Tendo  em  vista  esse  escopo  normativo,  configura-se  legítima  a  solicitação  de

informações contida no requerimento em análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 2.004/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Hely
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Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.046/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Participação Popular requer

ao Presidente da  Assembleia  Legislativa  seja encaminhado ofício à  Secretaria  de

Estado de Educação - SEE - solicitando informações sobre as ações promovidas por

aquele órgão com o objetivo de erradicar o analfabetismo.

Após sua publicação no “Diário  do Legislativo”,  em 3/12/2011,  vem a matéria à

Mesa  da  Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do  art.  79,  VIII,  “c”,  do

Regimento Interno.

Fundamentação

Uma  das  sugestões  constantes  do  documento  final  do  seminário  legislativo

“Pobreza e desigualdade”, realizado por esta Casa em 2011, é a de promover, até

2015, a erradicação do analfabetismo no Estado. A Proposta de Ação Legislativa nº

1.516/2011, ao incorporar a referida recomendação, entendeu por bem solicitar ao

órgão central de educação do Estado informações acerca das  estratégias que vêm

sendo adotadas para a erradicação do analfabetismo, matéria do requerimento em

análise.

Seguindo  a  tendência  nacional,  a  taxa  de analfabetismo em Minas  Gerias  tem

diminuído  ao  longo  dos  últimos  anos.  No  entanto,  de  acordo  com  os  dados  da

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio 2009 - Pnad -, do Instituto Brasileiro de

Geografia e Estatística - IBGE -, cerca de 8,5% da população do Estado de 15 anos

ou mais é analfabeta, ou seja, aproximadamente 1.665.773 pessoas. Ressalte-se que

a taxa de analfabetismo em Minas é maior do que a taxa apurada para a Região

Sudeste, que é de 5,7% analfabetos maiores de 15 anos.

Na  Lei  nº  20.024,  de  9/1/2012,  que  institui  o  Plano  Plurianual  de  Ação

Governamental - PPAG 2012-2015 -, a Ação 1203 - Alfabetização de Jovens e Adultos

- , do Programa 179 - Travessia Nota 10 - é a única com o escopo de combater o

analfabetismo. Trata-se da operacionalização de parceria com o governo federal para

execução do programa Brasil  Alfabetizado, que tem por objetivo alfabetizar jovens,
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adultos e idosos nos Municípios com taxa de analfabetismo superior a 25%. Por isso,

em Minas, as ações com esse propósito estão concentradas nas macrorregiões do

Jequitinhonha,  Mucuri  e  Norte,  cujos  Municípios  detêm  a  maioria  da  população

analfabeta do Estado.

A mencionada  ação  almeja  atender  80.000  alunos  nos  próximos  quatro  anos,

número  bastante  tímido  se  considerarmos  os  mais  de  1.600.000  analfabetos

residentes  em  Minas  Gerais.  Portanto,  acreditamos  ser  adequado  avaliar  as

estratégias de alfabetização de jovens e adultos adotadas pelo Estado, com vistas a

identificar mecanismos que possam contribuir para que a meta de erradicar até 2020

o analfabetismo em Minas Gerais, prevista no Plano Decenal de Educação, Lei nº

19.481, de 12/1/2011, seja alcançada.

Como esta  Casa  detém  a  prerrogativa  de  solicitar  esclarecimentos  a  órgãos  e

entidades da administração direta e indireta estadual, de acordo com o § 2º do art. 54

da Constituição Estadual,  não havendo vício de iniciativa na proposição e dada a

relevância  que  ações  de  combate  ao  analfabetismo  podem  desempenhar  na

erradicação da pobreza, opinamos pela aprovação do requerimento em análise.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 2.046/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, relator - Alencar da Silveira Jr. - Dilzon

Melo - Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão .

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.047/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em tela, a Comissão de Participação Popular requer ao

Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado ofício à Secretaria de Estado

de Educação - SEE - solicitando a relação de escolas estaduais de educação básica

que não dispõem de água e esgoto tratados e de energia elétrica.

Após sua publicação no “Diário  do Legislativo”,  em 3/12/2011,  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

O requerimento em análise solicita à Secretaria de Estado de Educação relação das

escolas estaduais  que não contam com abastecimento de água,  esgoto tratado e

energia elétrica. Além dessas informações, são solicitados os endereços e número de

alunos atendidos pelas escolas citadas.

A despeito dos investimentos realizados na rede pública ensino, alguns dos quais

por determinação constitucional, é inegável que várias escolas ainda não dispõem de

infraestrutura adequada a seu funcionamento, muitas vezes colocando em risco a

segurança de seus profissionais e alunos, e afetando negativamente o aprendizado

das crianças.

Esta Casa, ao focar sua atuação no combate e erradicação da pobreza e da miséria

no Estado de Minas Gerais, não se pode furtar da obrigação de fiscalizar os atos do

Poder Executivo e cobrar deste soluções para eventuais irregularidades ou problemas

detectados,  sobretudo  na  educação,  área  essencial  para  o  crescimento  e

desenvolvimento de uma nação.

Além disso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional determina ao poder

público que ao ensino sejam garantidos padrões mínimos de qualidade, de forma a

propiciar  o  adequado  desenvolvimento  do  processo  de  ensino-aprendizagem  dos

alunos. Se ainda existem escolas estaduais que não disponham de água, esgoto ou

energia  elétrica,  é  patente  que  a  determinação  da  LDB  quanto  à  garantia  da

qualidade do ensino não está sendo cumprida pelo Estado.

Assim, considerada a competência atribuída a esta Casa pelo §2º do art.  54 da

Constituição do Estado para 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 em crime de responsabilidade, julgamos oportuna e

conveniente a proposição em questão e opinamos por sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 2.047/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.143/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Atendendo a requerimento do Deputado Célio Moreira, aprovado na 20ª Reunião

Extraordinária  de  6/12/2011,  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento

Sustentável, por meio da proposição em foco, requer à Presidência da Assembleia

Legislativa seja encaminhado à Advocacia-Geral do Estado pedido de informações

sobre a possibilidade, na avaliação do Executivo, da convivência (sobreposição) entre

monumento  natural  do  Estado  e  parque  nacional,  submetidos  à  regência  da  Lei

Federal nº 9.985, de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de

Conservação da Natureza, no âmbito da mesma área.

Após publicação no “Diário do Legislativo” de 15/12/2011, a matéria vem a este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A Lei  Federal  nº  9.985,  de  2000,  instituiu  o  Sistema Nacional  de  Unidades  de

Conservação da Natureza - Snuc -, estabelecendo critérios e normas para a criação,

implantação e gestão das unidades de conservação - UCs. Nos termos dessa lei, as

UCs  são  espaços  territoriais  e  seus  recursos  ambientais,  incluindo  as  águas

jurisdicionais,  com  características  naturais  relevantes,  legalmente  instituídos  pelo

poder público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial

de administração, aos quais se aplicam garantias adequadas de proteção.

Constituído pelo conjunto das UCs federais, estaduais e municipais, o Snuc prevê

categorias  de  UCs  divididas  em  dois  grupos,  o  de  proteção  integral  e  o  de  uso

sustentável. No primeiro grupo, estão categorias como parque, estação ecológica e

monumento  natural,  que  pressupõem  a  manutenção  dos  ecossistemas  livres  de

alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos

seus atributos naturais. Já no segundo, estão a área de proteção ambiental - APA -, a

floresta  nacional/estadual/municipal  e  a  reserva  extrativista,  onde  é  possível  a

exploração do ambiente, desde que garantida a perenidade dos recursos ambientais

renováveis  e  dos  processos  ecológicos,  mantendo  a  biodiversidade  e  os  demais
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atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável.

As categorias parque e monumento natural, objeto de interesse da proposição em

análise, apresentam como características comuns a preservação de sítios naturais

raros, singulares ou de grande beleza cênica. Por outro lado, diferem no que toca à

posse e ao domínio das áreas abrangidas: enquanto no caso dos parques os terrenos

são  públicos  -  o  que  demanda  a  desapropriação  das  áreas  -,  no  caso  dos

monumentos naturais pode haver a manutenção de áreas particulares, desde que

seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da terra e dos

recursos naturais do local pelos proprietários.

A sobreposição de UCs ocorre com alguma frequência no Estado de Minas Gerais,

especialmente quando se trata de unidades da categoria APA. É o caso, por exemplo,

do  Parque  Estadual  da  Serra  do  Rola  Moça,  na  região  metropolitana  de  Belo

Horizonte, que está inserido na APA Sul da RMBH. Nessa situação, as duas UCs

possuem  conselhos  consultivos  próprios,  ainda  que  a  gestão  das  áreas  ocorra

independentemente,  devendo  seus  zoneamentos  e  planos  de  manejo  ser

complementares.

A questão das sobreposições se mostra polêmica,  entretanto, quando estão em

jogo duas UCs do grupo de proteção integral, já que, segundo os preceitos do Direito

Administrativo,  uma vez instituída  uma UC, a área já  estaria  sob as mais  rígidas

garantias especiais de proteção previstas pelo Snuc, de modo que a criação de nova

UC resultaria desnecessária.

Porém,  também se verificam casos dessa natureza no Estado,  como o  Parque

Estadual Serra do Intendente, criado, em 2007, abarcando mais de 13 mil hectares,

no Município de Conceição do Mato Dentro, em sobreposição ao Parque Municipal

Ribeirão do Campo, que, por seu turno, abrange cerca de 3 mil hectares. Nesse caso,

porém,  pode-se  considerar  legítima  a  desapropriação,  pelo  Estado,  de  terrenos

pertencentes ao Município - conforme determina o Decreto-Lei nº 3.365, de 1941, que

dispõe sobre desapropriações por utilidade pública.

Por outro lado, pairam incertezas sobre a possibilidade de o Estado criar UCs em

sobreposição a unidades federais,  já que, nos termos do referido decreto-lei, essa

desapropriação  não  seria  possível.  Essas  incertezas  se  avolumam  quando  se
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considera a possibilidade da criação de um monumento natural estadual - que não

demandaria a desapropriação dos terrenos - em sobreposição a um parque federal.

Tendo  em  vista  a  competência  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas

Gerais para instituir unidades de conservação, consideramos pertinente o envio de

pedido de informação à Advocacia-Geral do Estado para que se manifeste sobre a

possibilidade jurídico-legal de uma área instituída como parque nacional ser também

definida como monumento natural estadual.

No que se refere ao respaldo legal para essa aprovação de proposição, registre-se

que o § 3º do art. 54 da Constituição do Estado confere à Mesa da Assembleia a

prerrogativa de encaminhar pedido de informação a autoridades estaduais, o que o

inciso IX do art. 100 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa de Minas Gerais

disciplina, assegurando a competência das suas comissões para encaminhar pedidos

de informação dessa natureza por intermédio da Mesa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 2.143/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis Pinheiro, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Alencar da Silveira Jr. - Dilzon

Melo - Neider Moreira - José Henrique - Adelmo Carneiro Leão.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.159/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Pela proposição em foco, a Comissão de Direitos Humanos requer à Presidência da

Assembleia  seja  encaminhado ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social  e  ao  Instituto  de  Terras  de  Minas  Gerais  pedindo  informações  sobre  as

reclamações de pequenos proprietários e posseiros da região de Grão-Mogol.

Após publicação no “Diário do Legislativo” de 15/12/2011, a matéria vem a este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em epígrafe foi motivado por relatos de pequenos proprietários e

posseiros sobre grilagem de terras no entorno de Rio Pardo de Minas e de Grão-



1279
____________________________________________________________________________

Mogol, apresentados na 60ª Reunião Extraordinária da Comissão Direitos Humanos,

realizada em Montes Claros para discutir os conflitos agrários existentes no Estado,

especificamente  os  que  afetam  as  comunidades  quilombola  Brejo  dos  Crioulos  e

indígena dos xacriabás.

A proposição retoma denúncias apresentadas em outra audiência da Comissão de

Direitos Humanos, realizada há quatro anos. Naquela ocasião, já se discutiram os

conflitos  provocados  por  empresas  dentro  do  Parque  Estadual  de  Grão-Mogol,

localizado na Serra da Bocaina, onde estão os vales do Rio do Bosque e de outros

rios  de  menor  porte,  todos  perenes  e  integrantes  da  bacia  hidrográfica  do  Rio

Jequitinhonha.  Diante  da  expansão  de  propriedades  ilegais,  predando  um

ecossistema de enorme importância e violando a posse territorial  de camponeses,

houve encaminhamentos  junto  ao  governo  do  Estado.  Também a Polícia  Federal

atuou na área, investigando cartórios.

Decerto o requerimento se coaduna com a competência do Poder Legislativo de

fiscalizar  os  atos  do  Poder  Executivo,  constante  no  art.  49,  X,  da  Constituição

Federal, que se derrama nos demais entes federativos.

Ampara-se ainda no art. 54, §§ 2º e 3º, da Constituição Estadual, que assegura à

Mesa da Casa a prerrogativa de encaminhar pedido de informação a Secretário de

Estado e a autoridades estaduais, cuja recusa, ou não atendimento no prazo de trinta

dias,  ou  prestação  de  informação  falsa  importam,  respectivamente,  crime  de

responsabilidade ou responsabilização.

Por fim, lastreada pelas considerações anteriores, apoia-se nos arts. 100, IX, e 79,

VIII, “c”, do Regimento Interno, que facultam às comissões o direito de solicitarem à

Mesa o encaminhamento de pedido por escrito de informação, em razão da matéria

compreendida em sua denominação ou da finalidade de sua constituição e quanto a

fato  sujeito  a  controle  e  fiscalização  da  Assembleia  Legislativa.  Portanto,  sem

apresentar vício de iniciativa, configura legítimo exercício de controle sobre órgãos e

atos de autoridades subordinados ao Poder Executivo, ostentando sólido e tipificado

lastro constitucional e regimental.

Quanto ao mérito,  o pedido de informações interessa ao Estado e à sociedade

mineira.  Para ilustrar  o problema, bastam duas denúncias. O Sr.  Adair  Pereira de
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Almeida, morador do Vale das Cancelas, cuja família e cujos vizinhos vivem no local

há pelo menos um século, narrou os prejuízos de 46 pessoas vindas de ônibus para a

audiência:  terras  devolutas  teriam  sido  “arrendadas  para  a  Floresta  Rio  Doce”,  a

despeito dos títulos de propriedade que muitos cidadãos possuíam, e estariam hoje

“obrigados a viver encurralados nos boqueirões, nas grotas”. Disse ainda: “quando

vamos lá tirar  uma licença ambiental,  não conseguimos”, mas “quando a empresa

quer  desmatar  para  plantar  eucalipto,  é  fácil,  ela  consegue,  ela  tem  direito”.

Concluindo,  afirmou:  “a  Justiça  fala  que  os  direitos  são  das  empresas  de

reflorestamento” e lhes garante “outro título”, mesmo “a gente tendo o título da terra”.

Por sua vez, o Sr. Valdivino Rodrigues Gouveia denunciou o seguinte fato: “uma

empresa de Divinópolis chegou à região quando já havia a regularização fundiária” e

fez “com que os medidores da terra fossem embora”. E prosseguiu dizendo que “nós,

posseiros, estamos sofrendo até hoje”, que “não conseguimos fazer título das terras

para  conseguir  empréstimos”,  que  estamos  “precisando  de  uma  autoridade

competente para esclarecer aos policiais que nós é que somos posseiros e não a

empresa  de  Divinópolis,  lá  de  longe”.  Concluiu  que  o  “advogado  da  Floresta

Empreendimentos (...)  está querendo mandar na cidade; fala com o policial  que a

terra é da empresa, que lá está tudo certo”.

Tais relatos se somam a muitos outros de mesma natureza no Estado, sobretudo

nas  regiões  Noroeste,  Norte  e  Jequitinhonha-Mucuri,  que  vêm  obtendo  grande

repercussão  na mídia.  Considerando-se  os  aspectos  envolvidos,  especialmente  a

violação  de  direitos  fundamentais  no  interior  de  grave  conflito  agrário,  em  2011,

associado a vasto esquema de grilagem de terras, compreende-se a necessidade de

a  Comissão  de  Direitos  Humanos  se  munir  das  informações  solicitadas,

indispensáveis  ao  exercício  de  suas  atribuições  no  processo  de  controle  e

fiscalização de competência da Casa, no âmbito temático estipulado no art. 102, V, do

Regimento Interno. Trata-se de dados sobre os problemas fundiários existentes na

área de Rio Pardo de Minas e de Grão-Mogol e os encaminhamentos efetivados pela

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e pelo Instituto de Terras de Minas

Gerais.
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Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento no 2.159/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril 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 2.209/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Participação Popular solicita à

Presidência  da  Assembleia  seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Desenvolvimento

Social  pedido  de  informações  sobre  o  reordenamento  dos  abrigos  de  crianças  e

adolescentes,  especialmente  no  que  se  refere  à  implantação  de  metodologia  e

sistema integrado de atendimento a crianças e adolescentes inseridos em programas

de acolhimento institucional.

Após publicação no “Diário do Legislativo” de 16/12/2011, a matéria vem a este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento ora analisado tem a finalidade de colher informações acerca do

acolhimento institucional de crianças e adolescentes no Estado, principalmente sobre

o reordenamento dos abrigos e a implementação de metodologia e sistema integrado

de atendimento.

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,  inclusive  daqueles  advindos  de  sua  administração

indireta. Conforma-se, ainda, com os arts. 73 e 74 da Constituição Estadual, tendo

em vista que tais dispositivos atribuem ao Legislativo o dever de fiscalizar o exercício

da função administrativa do Estado. Já o § 2º do art. 54 da Carta mineira autoriza a

Assembleia, por meio de sua Mesa, a encaminhar pedido escrito de informação a

Secretário de Estado, sendo que a recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias, ou

a prestação de informação falsa importam em crime de responsabilidade.
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Apoia-se, por fim, no art. 233, XII, do Regimento Interno, que prevê o pedido de

informação às autoridades estaduais, sobre fato sujeito a controle e fiscalização da

Assembleia  Legislativa.  Portanto,  o  requerimento  em tela,  sem vício  de  iniciativa,

configura  legítima  atividade  da  Casa,  ostentando  típico  lastro  constitucional  e

regimental.

O requerimento em estudo decorre da Proposta de Ação Legislativa nº 1.534/2011,

apresentada a partir dos trabalhos do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”,

promovido pela ALMG entre os dias 5/9/2011 e 24/10/2011. Esse evento propiciou a

realização de consulta pública, encontros regionais e debates nesta Capital, com o

fim de serem recolhidas sugestões visando ao aprimoramento das políticas públicas,

bem como à ampliação e ao aperfeiçoamento de ações de combate à pobreza e às

desigualdades em Minas Gerais.

A referida proposta de ação legislativa foi acolhida pela Comissão de Participação

Popular na forma de requerimentos e de emendas ao Projeto de Lei nº 2.520/2011,

que dispõe sobre o PPAG 2012-2015, e ao Projeto de Lei nº 2.521/2011, que estima

as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais e do

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas pelo Estado para o exercício

de 2012.

É então de se esclarecer que uma das emendas aprovadas especificou - no Projeto

de Lei nº 2.521/2011 - o valor de R$30.000,00 a ser utilizado para o desenvolvimento

de  metodologia  e  sistema  integrado  de  atendimento  a  crianças  e  adolescentes

inseridos em programas de acolhimento institucional no Estado. Do mesmo modo foi

apresentado o requerimento em tela, com vistas, justamente, a buscar informações

sobre as instituições acolhedoras de crianças e adolescentes, e, em especial, obter

esclarecimentos  acerca  do  reordenamento  desses  abrigos  e  da  implantação  da

metodologia para a qual o mencionado recurso foi disponibilizado.

Quanto ao acolhimento provisório, a Resolução nº 109, de 11/11/2009, do Conselho

Nacional  de  Assistência  Social  -  que  contém  a  Tipificação  Nacional  de  Serviços

Socioassistenciais  -,  dispõe  sobre  a  possibilidade  de  se  incluírem,  no  serviço  de

acolhimento institucional da proteção social especial de alta complexidade do Sistema

Único de Assistência Social, crianças e adolescentes sob medida de proteção e em
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situação  de  risco  pessoal  e  social,  cujas  famílias  ou  responsáveis  encontrem-se

temporariamente  impossibilitados  de  cumprir  sua  função  de  cuidado  e  proteção.

Ainda segundo essa resolução,  o  acolhimento  será  feito  até  que seja  possível  o

retorno  à  família  de  origem  ou  a  colocação  em  família  substituta,  podendo  ser

desenvolvido nas modalidades de atendimento em unidade residencial  ou unidade

institucional semelhante a uma residência.

Por sua vez, o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária - PNCFC -

prevê, como uma de suas diretrizes, o reordenamento dos abrigos, “que consiste em

reorientar  as  instituições de acolhimento  ao  novo  paradigma,  proposto  no  próprio

PNCFC,  que  passa  a  focar  a  família  como  centro  das  ações  de  abrigamento,

entendido como medida de caráter provisório, e a conceber a criança e o adolescente

como  integrantes  do  seu  contexto  familiar  e  comunitário”  (Disponível  em:

<http://www.direitosdacrianca.org.br/midiateca/publicacoes/plano-nacional-de-convive

ncia-familiar-e-comunitaria-e-o-reordenamento-dos-abrigos>. Acesso em: 18/4/2012).

Assim, depreende-se a relevância do pleito da Comissão autora, já que pretende

informar-se sobre o reordenamento dos abrigos e o desenvolvimento de método e

sistema eficazes de atendimento, providências essas necessárias à consolidação de

melhorias  como  qualificação  dos  profissionais  da  área,  adequação  de  espaços

físicos, garantia do atendimento individualizado, articulação das instituições e da rede

de atendimento, e, sobretudo, à consecução do objetivo maior do acolhimento, que é

o efetivo retorno das crianças e dos adolescentes à família de origem ou substituta.

Diante  do  exposto,  consideramos  legítima  a  proposição  e  reconhecemos  a

importância  das  informações  buscadas,  que  são  inerentes  ao  exercício  das

atribuições  de  fiscalização  e  controle  constitucionalmente  previstas  para  o  Poder

Legislativo.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 2.209/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio,  relator  -  José  Henrique  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.211/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Participação Popular requer

ao Presidente da Assembleia Legislativa seja encaminhado à Secretaria de Estado de

Desenvolvimento  Social  -  Sedese  -  pedido  de  informação  sobre  os  abrigos  e

instituições de acolhimento existentes no Estado destinados a mulheres, crianças,

adolescentes, idosos e pessoas com deficiência, com a indicação da localização dos

respectivos  estabelecimentos,  dados  sobre  população  abrigada  por  segmento  e

especificação do tipo de abrigamento.

O  requerimento  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  16/12/2011  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

A  apresentação  do  requerimento  atende  a  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº

1.534/2011, resultante do seminário legislativo “Pobreza e desigualdade”,  realizado

por esta Casa entre os dias 5/9/2011 e 24/10/2011.

No  tocante  à  iniciativa,  a  proposição  encontra  amparo  no  §  2º  do  art.  54  da

Constituição  do  Estado,  que  assegura  à  Assembleia  Legislativa  o  poder  de

encaminhar por meio de sua Mesa pedido de informação a Secretário de Estado.

Segundo o referido dispositivo, a recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias ou a

prestação de informação falsa importam em crime de responsabilidade.

O acolhimento institucional, objeto desse requerimento, está previsto na política de

assistência social como serviço de proteção social especial, de alta complexidade. De

acordo  com  a  Tipificação  Nacional  de  Serviços  Socioassistenciais  (contida  na

Resolução  nº  109,  de  11/11/2009,  do  Conselho  Nacional  de  Assistência  Social  -

CNAS), o acolhimento institucional se destina a mulheres em situação de violência;

crianças  e  adolescentes  sob  medida  de  proteção  e  em  situação  de  risco  cujas

famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados de cumprir

sua função de cuidado e proteção; adultos e famílias em situação de rua e desabrigo

por  abandono,  migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem
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condições  de autossustento;  idosos,  com 60 anos  ou mais,  que não dispõem de

condições para permanecer  com a família,  submetidos  a situações de violência e

negligência,  em  situação  de  rua  e  de  abandono  ou  com  vínculos  familiares

fragilizados ou rompidos.

Ressalte-se que, no caso do idoso, o acolhimento poderá ser, excepcionalmente, de

longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autossustento e

convívio com os familiares. Em se tratando de jovens e adultos com deficiência, cujos

vínculos  familiares  estejam  rompidos  ou  fragilizados  e  que  não  disponham  de

condições de autossustentabilidade, de retaguarda familiar temporária ou permanente

ou que estejam em processo de desligamento de instituições de longa permanência,

o acolhimento não é tipificado como provisório. Em se tratando de mulheres vítimas

de  violência,  o  abrigamento  poderá  ocorrer  em  situações  de  risco  de  morte  ou

ameaças  devido  à violência  doméstica  e  familiar,  causadora de  lesão,  sofrimento

físico, sexual, psicológico ou dano moral, e elas poderão estar acompanhadas ou não

de seus filhos.

O serviço de acolhimento institucional pode ser prestado por diferentes unidades

como  casa-lar,  abrigo  institucional,  casa  de  passagem,  residências  inclusivas  e

instituições  de  longa  permanência  para  idosos,  a  depender  do  público  a  que  se

destina e das situações de vulnerabilidade e de risco que atendem. O acolhimento

institucional tem abrangência municipal, podendo ser regional quando a incidência da

demanda ou o porte do Município não justificarem a disponibilização do serviço em

âmbito municipal.

Ainda  que  o  acolhimento  institucional  seja  prestado  em  âmbito  municipal  ou

regional, o gestor estadual tem a atribuição de acompanhar, monitorar e avaliar esse

serviço, juntamente com os demais serviços socioassistenciais oferecidos no Estado.

Entendemos, assim, que é pertinente o requerimento apresentado.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 2.211/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  Hely  Tarqüínio,  relator  -  José  Henrique  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.254/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  o  Deputado  Marques  Abreu  requer  ao

Presidente da Assembleia seja encaminhado às Secretarias de Estado de Defesa

Social e de Esportes e Juventude pedido de informações sobre a existência e a forma

de  execução  de  projetos  esportivos  para  menores  atendidos  nos  centros

socioeducativos  e,  na  inexistência  desses  projetos,  sobre  a  viabilidade  de

implementá-los.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 17/12/2011, vem o requerimento à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento  em  análise  visa  a  obter  informações  sobre  projetos  esportivos

específicos  para  adolescentes  autores  de  atos  infracionais,  com  atendimento  nos

centros socioeducativos.

A Subsecretaria  de  Atendimento  às  Medidas  Socioeducativas  da  Secretaria  de

Estado de Defesa Social - Sedes - é o órgão responsável por elaborar e coordenar a

política  de  atendimento  ao  adolescente  autor  de  ato  infracional.  Até  2010  esse

atendimento  era  executado  em  30  unidades  e  mais  de  1.100  vagas  eram

disponibilizadas para adolescentes em semiliberdade e internação, em quase todas

as regiões de Minas. O trabalho socioeducativo dessa Subsecretaria é realizado por

equipe de atendimento multidisciplinar e visa a proporcionar um atendimento integral,

mesclando vivências culturais, esportivas, profissionalizantes, escolares e artísticas.

No entanto, o o sítio eletrônico da Sedes não informa quais vivências esportivas são

oferecidas  e  se  são  desenvolvidas  de  forma  autônoma  ou  em  parceria  com

instituições públicas ou da sociedade civil.

Já a Secretaria de Estado de Esportes e Juventude - Seej - tem por missão propor

e coordenar políticas públicas efetivas voltadas à formação dos jovens e à promoção

do esporte e da atividade física, contribuindo para a integração social, a melhoria da

qualidade de vida, o fortalecimento da identidade mineira e o incremento da cadeia



1287
____________________________________________________________________________

produtiva  do  esporte.  Essa  Secretaria  desenvolve  vários  projetos  esportivos  e

voltados à juventude como “Minas Olímpica”, “Geração Saúde”, “A Terceira Margem

do  Rio”,  “Diálogos  da  Juventude”  e  “Chef's  do  Amanhã”.  No  entanto,  conforme

informações disponíveis no sítio eletrônico da Seej, podemos constatar que nenhuma

ação é direcionada, especificamente, a adolescentes autores de atos infracionais.

Dessa  forma,  consideramos  oportuna  e  louvável  a  proposição  em  comento,  na

medida em que as informações a serem obtidas possibilitarão aos parlamentares um

melhor  desempenho  das  suas  funções  legislativas,  entre  as  quais  se  inclui  a

fiscalização dos atos do Poder Executivo. O pedido de informação, por meio da Mesa

da Assembleia, a Secretário de Estado é um dos instrumentos para essa fiscalização,

preceituado pelo § 2º do art. 54 da Constituição do Estado.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 2.254/2011.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril 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 2.256/2011

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição  em  análise,  a  Comissão  de  Participação  Popular,

atendendo  à  Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.555/2011,  oriunda  do  seminário

legislativo  “Pobreza  e  Desigualdade”  e  também  de  autoria  do  Sr.  Rômulo  Luiz

Campos, da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Minas Gerais

- Fetaemg -, e outros, requer seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Norte de Minas - Sedvan -

informando-o de que,  em função do alto custo social  representado pela  migração

laboral em Minas Gerais, foi proposta emenda à finalidade da Ação 1244 do PPAG

2012-2015,  adicionando-se  a expressão “e buscando alternativas de  absorção de

mão de obra, de forma a evitar a migração laboral”, com o objetivo de que sejam

adotadas medidas contra esse fenômeno. O referido ofício deverá, também, solicitar

a elaboração e o encaminhamento a esta Comissão de diagnóstico dos trabalhadores
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em  situação  de  migração  laboral  no  campo,  com  dados  como  escolaridade,

capacitação profissional, empregabilidade, entre outros; além de plano para absorção

da mão de obra atingida pelo processo de mecanização das colheitas de cana-de-

açúcar e café.

O  requerimento  foi  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  17/12/2011  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

A Comissão de Participação Popular, por intermédio da proposição em tela, busca

informar à Sedvan que, em função do alto custo social representado pela migração

laboral em Minas Gerais, foi proposta emenda à finalidade da Ação 1244, do PPAG

2012-2015,  adicionando-se  a expressão “e buscando alternativas de  absorção de

mão de obra, de forma a evitar a migração laboral”, com o objetivo de que sejam

adotadas medidas contra esse fenômeno. A proposição inclui, ainda, solicitação de

elaboração e encaminhamento a esta Comissão de diagnóstico dos trabalhadores em

situação de migração laboral no campo, com dados como escolaridade, capacitação

profissional, empregabilidade, entre outros; além de plano para absorção da mão de

obra atingida pelo processo de mecanização das colheitas de cana-de-açúcar e café.

Os  autores  da  proposta  de  ação  legislativa  que  resultou  nesse  requerimento

fundamentaram sua proposta argumentando que mais de 100 mil trabalhadores rurais

migram anualmente para outras regiões e Estados, onde são submetidos a condições

penosas, tais como alojamentos precários e alimentação deficiente. Quando retornam

às suas casas, muitas vezes portando doenças, inclusive sexualmente transmissíveis,

e  fazendo  uso  de  drogas,  acabam  gerando  desagregação  em  suas  famílias  e

aumento  na  ocorrência  de  suicídios.  Acrescentam  que  92%  dos  migrantes  são

membros  da  agricultura  familiar  e  não  têm  acesso  a  políticas  públicas,  como

financiamentos especiais e assistência técnica e extensão rural; e que a mecanização

do  trabalho  da  colheita  da  cana  e  do  café  provoca  desemprego  e  aumento  da

pobreza  desses  milhares  de  trabalhadores.  Alegam,  ainda,  que  a  requalificação

profissional não resolverá a situação, pois o agricultor familiar quer cuidar da sua terra

e produzir alimentos e não tem interesse em se transformar em operário de outras
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atividades.

Dessa  forma,  entendemos  que  esta  Casa  precisa  conhecer,  em  detalhes,  a

realidade  desses  trabalhadores,  para  que  possa  exercer  seu  papel  fiscalizador  e

acompanhar a execução das políticas públicas incluídas no planejamento do Estado

dirigidas à  mitigação desse problema,  bem como estudar  a  proposição de novas

políticas que se verifiquem necessárias.

Em relação à iniciativa, esta encontra amparo na Constituição Estadual, cujo art. 54,

§ 2º, determina que a Mesa da Assembleia poderá encaminhar pedido de informação

a Secretário de Estado, e a recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou

a prestação de informação falsa importam crime de responsabilidade. O Regimento

Interno  da  Casa,  por  sua  vez,  dispõe,  no  inciso  IX  do  art.  100,  que  às  suas

Comissões, em razão da matéria de sua competência, da matéria compreendida em

sua  denominação  ou  da  finalidade  de  sua  constituição,  cabe  encaminhar,  por

intermédio da Mesa da Assembleia,  pedido escrito  de informação a Secretário  de

Estado e a outras autoridades.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 2.256/2011 na

forma originalmente proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis Pinheiro, Presidente - Neider Moreira, relator - José Henrique - Hely Tarqüínio

- Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.002/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Constituição e Justiça, atendendo a requerimento do

Deputado  André  Quintão,  a  proposição  em  epígrafe  requer  seja  encaminhado  à

Secretaria  de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações sobre os

trechos de rodovia abrangidos pelas ações do “Caminhos de Minas” nos anos de

2012 e 2013.

Publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  10/5/2012,  vem a  matéria  a  este órgão

colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.
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Fundamentação

A Comissão de Constituição e Justiça, por meio da apresentação do requerimento

em  análise,  tem  por  objetivo  colher  informações  sobre  os  trechos  de  rodovia

abrangidos pelas ações do Programa Caminhos de Minas, nos anos de 2012 e 2013.

O  Caminhos  de  Minas  é  um  dos  programas  estruturadores  contido  no  Plano

Plurianual de Ação Governamental 2012-2015, e seu objetivo é encurtar distâncias,

diminuindo  o  tempo  das  viagens  e  aumentando  a  capacidade  de  rodovias  que

exercem  o  papel  integrador  entre  os  Municípios  mineiros.  Para  tanto,  prevê  a

pavimentação de mais de 7.700 Km de rodovias por todo o Estado.

A proposição em exame encontra lastro no art. 49, X, da Constituição Federal, que

define a competência do Poder Legislativo para fiscalizar e controlar atos do Poder

Executivo.  Ademais,  respalda-se  na  Constituição  Estadual,  pois  os  arts.  73  e  74

definem o poder-dever desta Casa de fiscalizar o exercício da função administrativa

do Estado. Já seu art. 54, § 3º, assegura à Mesa da Assembleia a prerrogativa de

encaminhar pedido de informação a autoridade estadual e prevê que a recusa, o não

atendimento  no prazo de 30 dias  ou  a prestação de informação falsa constituem

infração administrativa, sujeita a responsabilização. No mesmo sentido, o Regimento

Interno da ALMG disciplina a questão em seu art. 100, IX, assegurando às comissões

da Casa a competência para encaminhar pedidos de informação dessa natureza por

intermédio da Mesa.

Assim, considerando a função fiscalizadora do Poder Legislativo, entendemos que o

pedido de informações em comento deve prosperar.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 3.002/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.294/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em análise, a Comissão Especial para o Enfrentamento do
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“Crack”  requer  ao  Presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado  à  Secretaria  de

Saúde pedido de informações sobre a execução orçamentária das ações de saúde

destinadas ao tratamento de usuários e dependentes de drogas.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/6/2012,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em tela visa a obter informações sobre a execução orçamentária das

ações de saúde destinadas a tratamento de usuários e dependentes de drogas no

Estado. O requerimento é resultado da 7ª Reunião Ordinária da Comissão Especial

para o Enfrentamento do “Crack”, realizada em 22/5/2012 nesta Casa, que discutiu,

em audiência pública, o financiamento para as políticas públicas sobre drogas.

Cabe ao poder público implementar ações de tratamento, recuperação, reinserção

social e ocupacional dos usuários de drogas e dependentes químicos, e de redução

dos  danos  advindos  do  uso  indevido  de  drogas.  Essas  ações  devem  ser

implementadas  em  rede  nacional,  com  a  participação  de  organizações  não

governamentais,  como  comunidades  terapêuticas,  grupos  de  autoajuda  e  ajuda

mútua, casas de apoio e convivência e moradias assistidas, articuladas ao Sistema

Único de Saúde - SUS - e ao Sistema Único de Assistência Social - Suas.

A atenção ao usuário de álcool e outras drogas no SUS segue o modelo de rede de

atendimento ambulatorial e hospitalar, e engloba componentes da atenção básica, da

atenção  psicossocial  especializada,  da  atenção  de  urgência  e  emergência,  da

atenção residencial de caráter transitório, da atenção hospitalar, além de estratégias

de desinstitucionalização e de reabilitação psicossocial.

Assim,  a  assistência  ao  usuário  de  drogas  no  SUS  é  prestada  por  meio  dos

seguintes dispositivos, entre outros: unidades básicas de saúde, consultórios na rua,

Centros de Atenção Psicossocial - Caps -, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência

-  Samu  -,  salas  de  estabilização,  unidades  de  pronto  atendimento  24  horas,

enfermarias  especializadas,  Unidades  de  Acolhimento,  Serviços  de  Atenção  em

Regime  Residencial,  Serviços  Residenciais  Terapêuticos  e  serviços  da  rede

complementar, como as comunidades terapêuticas, por exemplo.
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Esses  serviços  são  financiados  pelo  Ministério  da  Saúde  -  MS  -,  Estados  e

Municípios. Os incentivos financeiros do MS são transferidos pelo Fundo Nacional de

Saúde - FNS - aos fundos de saúde estaduais ou municipais, após a apresentação e

aprovação do serviço a ser implementado no MS, conforme os critérios estabelecidos.

Além dos incentivos para cada tipo de serviço implantado, o MS ainda arca com os

diversos procedimentos realizados em cada um dos componentes da rede pública de

atenção ao usuário de álcool e outras drogas.

O Estado também colabora no financiamento de alguns componentes da rede de

atenção ao usuário de álcool e outras drogas, como a atenção básica, a atenção de

urgência e emergência, a hospitalar  e a atenção em regime residencial de caráter

transitório.

No Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, além das ações

inseridas  na  rede  de  atenção  à  saúde  que  de  alguma  forma  têm  como objetivo

prevenir o uso de drogas, há ações específicas direcionadas ao usuário de álcool e

outras  drogas.  No Programa 002 -  Saúde Integrada -,  a  Ação 4001 -  Gestão da

Política  Hospitalar  -  Complexo  de  Saúde  Mental  -  tem  como  finalidade  prestar

assistência  hospitalar  a  pacientes  adultos  e  infanto-juvenis  visando  ao

restabelecimento dos pacientes, bem como atenção integral aos pacientes que foram

asilados compulsoriamente no passado em decorrência de distúrbios mentais, além

de  prestar  assistência  ambulatorial  e  hospitalar  aos  usuários  de  álcool  e  outras

drogas. Essa ação tem a Fhemig como unidade orçamentária. No Programa 044 -

Redes Integradas de Serviços de Saúde -, a Ação 4107 - Modelagem e Implantação

da Rede de Atenção em Saúde Mental - tem a finalidade de modelar e implantar a

rede de  atenção  em  saúde  mental  do  Estado  visando  à  maior  acessibilidade  da

população aos serviços especializados em saúde mental e à melhoria da qualidade

assistencial dos serviços prestados, em especial aqueles voltados aos usuários de

álcool e outras drogas. A unidade orçamentária dessa ação é o Fundo Estadual de

Saúde.

Já no Programa 052 - Aliança pela Vida -, a Ação 4030 - Assistência à Saúde aos

Dependentes  Químicos  -  tem  como  objetivo  prestar  assistência  hospitalar  e

ambulatorial  aos  dependentes  químicos  e  seus  familiares;  orientar/informar  a
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comunidade, fortalecendo as estratégias de promoção da saúde, qualidade de vida e

de prevenção ao uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas, no intuito de diminuir

a  vulnerabilidade  individual  e  social.  O  Fundo  Estadual  de  Saúde  é  a  unidade

orçamentária dessa ação. A Ação 1293 - Rua Livre de Drogas -, no mesmo programa,

tem a finalidade de alinhar as políticas públicas sobre drogas nos âmbitos municipal e

estadual, aumentar a sensação de segurança da população e reduzir o consumo de

álcool  e  outras  drogas  nos  Municípios  apoiados.  Há  ainda  a  Ação  4082  -  Rede

Complementar de Suporte Social ao Dependente Químico: Prevenção e Tratamento

do Consumo de Álcool e outras Drogas -, para atender aos dependentes químicos e

aos seus familiares, inclusive mediante a concessão de auxílios financeiros diretos; e

orientar/informar a comunidade, fortalecendo as estratégias de promoção da saúde,

qualidade de vida e de prevenção ao uso e abuso de álcool, tabaco e outras drogas,

no intuito de diminuir a vulnerabilidade individual e social. A unidade orçamentária das

duas últimas ações é a Secretaria de Estado de Defesa Social - Seds.

Há, ainda, a Ação 4089 -  Municipalização e Descentralização de Políticas sobre

Drogas -, no Programa 152 - Fomento à Gestão Local de Políticas sobre Drogas -,

com  a  finalidade  de  identificar,  articular  e  estimular  as  ações,  serviços,  recursos

sociais, culturais e comunitários, visando à consolidação e efetivação das estratégias

de municipalização e descentralização da politica pública sobre drogas. A unidade

orçamentária dessa ação é a Seds. No mesmo programa, a Ação 4095 - Apoio às

Ações  do  Fundo  Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização  e  Repressão  dos

Entorpecentes - visa a possibilitar a obtenção e administração de recursos financeiros

destinados ao desenvolvimento de ações para a minimização do uso de drogas e

substâncias psicoativas no Estado. A unidade orçamentária da Ação 4095 é o Fundo

Estadual de Prevenção, Fiscalização e Repressão de Entorpecentes - Funpren.

Tendo em vista o modelo de atenção ao usuário de drogas implementado pelo SUS

e as ações desenvolvidas no âmbito do Estado para esse fim, entendemos que a

garantia de recursos orçamentários é fundamental para a consolidação dessas ações.

No que concerne à iniciativa,  o pedido  de informações do Poder  Legislativo às

autoridades estaduais integra as ações de controle externo sobre as atividades da

administração pública e é amparado constitucionalmente pelos arts. 54, § 2º, e 62,
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XXXI, da Constituição Estadual.

A proposição não apresenta, portanto, vício de iniciativa e consideramos que as

informações solicitadas são de relevante interesse para a sociedade, motivos pelos

quais somos favoráveis à sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 3.294/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril 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 3.759/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão  de  Defesa  dos  Direitos  da  Pessoa  com  Deficiência,  por  meio  da

proposição  em  foco,  requer  à  Presidência  da  Assembleia  seja  encaminhado  à

Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo - Secopa - pedido de informações sobre

as medidas que estão sendo adotadas para garantir boas condições de atendimento

às  pessoas  com  deficiência  durante  a  Copa  do  Mundo,  a  disponibilização  de

intérpretes de libras, a colocação de placas informativas em braile nos estádios e a

oferta de cursos de capacitação e voluntariado.

Após publicação no “Diário do Legislativo” de 26/10/2012, vem a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em análise  tem a  finalidade de obter  esclarecimentos  acerca  das

medidas  adotadas para  garantir  boas  condições  de atendimento  às  pessoas com

deficiência durante a realização da Copa do Mundo, bem como a disponibilização de

intérpretes de libras, a colocação de placas informativas em braile nos estádios e a

oferta de cursos de capacitação e voluntariado. O requerimento em tela decorreu da

3ª  Reunião  Extraordinária  da  Comissão  autora,  realizada  em  19/9/2012,  cuja

finalidade  foi  debater  o  histórico  de  luta  das  pessoas  com  deficiência,  além  de

celebrar  o  Dia  Estadual  da  Luta  da  Pessoa  com  Deficiência,  comemorado,
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anualmente, no dia 21 de setembro, conforme estabelece a Lei nº 11.934, de 5/10/95.

A proposição ampara-se no inciso X do art. 49 da Constituição da República, que

estabelece como competência do Poder Legislativo a fiscalização e o controle dos

atos do Poder Executivo. A Constituição Estadual, por sua vez, em seus arts. 73 e 74,

atribui ao Legislativo o dever  de fiscalizar  o exercício da função administrativa do

Estado e estabelece, no § 2º do art. 54, a prerrogativa da Mesa da Assembleia de

encaminhar ao Secretário de Estado pedido escrito de informação, dispondo que a

recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa

importam crime de responsabilidade. Além disso, o Regimento Interno desta Casa, no

art. 233, XII, autoriza o pedido de informações a autoridades estaduais por parte da

Assembleia Legislativa, por intermédio de sua Mesa.

Uma vez que o Município de Belo Horizonte foi escolhido como uma das sedes da

Copa do Mundo de 2014, é necessário que a cidade se prepare para receber um

número maior de turistas, inclusive pessoas com deficiência. Para tanto, é preciso

criar recursos na infraestrutura da cidade que possibilitem maior autonomia a essas

pessoas. No caso de deficiência física, é essencial que haja rampas ou elevadores,

banheiros adaptados, circulação com rotas acessíveis e sinalização adequada, além

de espaço para assistir  ao jogo. Já no caso de deficiência visual,  é  importante a

disponibilização de mapas táteis do estádio, sinalização em braile e pisos táteis. Para

pessoas com deficiência auditiva, por sua vez, o fundamental é que haja intérpretes

da língua brasileira de sinais - libras. Além disso, é importante que as informações

sobre os recursos de acessibilidade sejam amplamente divulgadas, para estimular a

ida dessas pessoas aos estádios.

Implantar  de  forma correta  a  acessibilidade,  considerando o  transporte,  as  vias

públicas, a sinalização, o comércio e outros itens, além de cumprir as exigências para

a realização da Copa, seria uma confirmação do compromisso com a inclusão social

e  a  qualidade  de  vida  das  pessoas  com  deficiência.  Entendemos,  portanto,  ser

legítima  a  proposição  em  comento,  uma  vez  que  ela  pede  justamente  sejam

solicitadas informações sobre a organização do evento em relação ao atendimento a

essas pessoas.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 3.759/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril 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 3.782/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  o  Deputado  Marques  Abreu  solicita  ao

Presidente da Assembleia que encaminhe à Secretaria Extraordinária da Copa do

Mundo -  Secopa -  pedido de informações  sobre a possível  retirada do centro de

treinamento da Federação Mineira de Arco e Flecha do Estádio Jornalista Felippe

Drummond - Mineirinho -, entre o início das obras de adequação da arena para a

Copa do Mundo de 2014 e o término desse evento, e se há previsão de instalação do

centro em outro local durante o período.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  em  1/11/2012,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A Federação Mineira de Arco e Flecha - FMAF - utiliza espaço externo do estádio

do Mineirinho como campo de treinamento de alunos e atletas. A FMAF desenvolve

suas atividades há aproximadamente 25 anos no local e, com a reforma do Mineirinho

para a Copa do Mundo de 2014, existe a possibilidade de não poder utilizar esse

espaço.

Uma vez que o Município de Belo Horizonte foi escolhido como uma das cidades-

sede da Copa de 2014, é natural que seus principais equipamentos esportivos, os

Estádios do Mineirão e do Mineirinho, passem por adequações com vistas a atender

as exigências para a realização de um evento dessa magnitude. Nesse contexto, as

intervenções previstas nas duas arenas podem vir a prejudicar alguns grupos.

Desde o anúncio das obras de reforma do Mineirinho,  houve manifestações de

apreensão de diversos grupos que em tese seriam prejudicados com as obras e com

a transferência da gestão dessa arena à iniciativa privada. Em 2011, por exemplo, os
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expositores  da  Feira  de  Artesanato  do  Mineirinho  manifestaram-se  contra  o

encerramento das atividades da feira durante o período de obras, anunciado pelo

governo estadual. Houve negociação entre as partes envolvidas e, com a mediação

desta Casa, o governo estadual chegou a um acordo razoável com os feirantes.

A instituição responsável pela organização da Feira do Mineirinho, assim como a

FMAF, são instituições privadas, que utilizam um espaço público cedido pelo governo

estadual  para  a  consecução  de  suas  atividades.  Em  virtude  do  princípio  da

supremacia  do  interesse  público  sobre  o  interesse  privado,  o  Estado  não  tem

obrigação  de  garantir  a  permanência  da  FMAF  no  Mineirinho  e  tampouco  de

providenciar outro local para a execução de suas atividades.

No entanto, são inegáveis os benefícios advindos do apoio e fomento públicos a

atividades  esportivas  em  geral.  Desse  modo,  mesmo que  o  Estado  não  tenha a

obrigação de garantir à FMAF a permanência no Mineirinho, é conveniente que haja

diálogo  entre  as  partes  a  fim  de  se  chegar  a  uma  solução  que  as  atenda

satisfatoriamente.

Desse modo, julgamos pertinente o requerimento em análise e somos favoráveis à

sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 3.782/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2012.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - José Henrique - Hely

Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.408/2013

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Direitos Humanos requer ao

Presidente da Assembleia 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,  e  se  o seu

desligamento  teria  ocorrido  em  razão  de denúncia  por  ele  formalizada  perante  o

Ministério  Público  do  Estado  acerca  de  supostas  irregularidades  e  violações  de
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direitos fundamentais de presos ocorridas no citado estabelecimento.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21/3/2013 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

Inicialmente é impositivo ressaltar que a apresentação do requerimento sob análise

guarda íntima relação com as atribuições de fiscalização da atuação de órgãos do

Poder Executivo, que é atividade inerente às funções da Assembleia Legislativa e

está prevista no art. 54, § 3º, da Constituição do Estado. Isto porque a demissão de

Agente Penitenciário contratado é ato administrativo praticado no seio de órgãos do

Poder Executivo estadual, cuja regularidade na sua expedição tem razões que não

escapam à atividade fiscalizatória do Poder Legislativo.

Por outro lado, as informações pretendidas pela Comissão de Direitos Humanos

correlacionam-se com suas atribuições institucionais, posto que se busca aquilatar se

foram respeitados os direitos fundamentais do Agente demitido. Ressalte-se que a

prática regular  de tais  atos  demissórios  deve ser  antecedida por  devido processo

legal  e  deve  observar  o  contraditório  e  a  ampla  defesa,  direitos  fundamentais

previstos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal e instrumentalizados pela Lei nº

18.185, de 2009, em seus arts. 11 e 12, parágrafo único, e Lei nº 869, de 1952, em

seus arts. 244, V, e 249.

Consoante o relatado, a proposição não apresenta vício de iniciativa e configura

legítimo exercício do controle, reservado constitucionalmente a este Parlamento, de

atos ou omissões de integrantes de órgão do Poder Executivo.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.408/2013.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.409/2013

Mesa da Assembleia

Relatório
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Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Direitos Humanos requer ao

Presidente  da  Assembleia  seja  encaminhado  ofício  ao  órgão  de  execução  do

Ministério  Público  da  Comarca  de  Barbacena  e  à  Procuradoria-Geral  de  Justiça

solicitando informações sobre as providências adotadas para apuração da denúncia

apresentada pelo Sr. Luciano Avlis Marioley acerca de irregularidades e violações de

direitos fundamentais de presos custodiados no presídio de Barbacena.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21/3/2013 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  adoção  de  medidas  para  apuração  de  denúncia  de  supostos  maus-tratos

praticados contra presos custodiados pelo Estado, ou mesmo sua eventual omissão,

é atribuição legal do Ministério Público, por força do disposto no art. 5º, II, e no art. 18,

combinado com o art. 28, todos do Código de Processo Penal. Esse ato - ou omissão

-  é  da  lavra  de  órgãos  de  execução  do  Ministério  Público,  que  se  revestem  de

autoridade  decorrente  do  exercício  do  poder  estatal.  Por  isso,  a  obtenção  de

informações sobre a atuação ministerial, nesse caso, guarda íntima relação com as

atribuições de fiscalização da Assembleia Legislativa e está prevista no art. 54, § 3º,

da Constituição do Estado.

Por outro lado, as informações pretendidas pela Comissão de Direitos Humanos

correlacionam-se com suas atribuições institucionais, posto que se busca apurar a

presteza  com  que  os  órgãos  do  Ministério  Público  Estadual  desempenham  suas

funções. As referidas informações também buscam aquilatar em que medida aquele

órgão  constituído  densifica  e  dá  efetividade  ao  direito  de  petição,  previsto  como

direito fundamental no art. 5º, XXXV, “a”, da Constituição Federal, uma vez que foi

formalmente provocado a apurar denúncia de eventual abuso de poder por parte de

agentes do Estado.

Consoante o relatado, a proposição não apresenta vício de iniciativa e configura

legítimo exercício do controle, reservado constitucionalmente a este Parlamento, de

atos ou omissões de autoridades estaduais.

Conclusão
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Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.409/2013.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.410/2013

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição  em  foco,  a  Comissão  de  Direitos  Humanos  requer  à

Presidência da Assembleia seja enviado ofício à Corregedoria-Geral da Polícia Civil

solicitando informações sobre o processo administrativo instaurado contra Allan Cezar

Ribeiro e David Thiago dos Santos, policiais civis acusados do homicídio do Sgt. PM

Rafael Augusto Reis de Resende, ocorrido em Esmeraldas, em 15/1/2012.

Após publicação no “Diário  do Legislativo”  de  21/3/2013,  a matéria  vem a  este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em exame constitui prosseguimento de atividade de fiscalização desta

Casa,  relativa  a  crime  cujos  desdobramentos  vêm  sendo  acompanhados  pela

Comissão de Direitos Humanos desde 2012. No dia 15/1/2012 foi morto a tiros em

frente ao Clube Itaporã, no Município de Esmeraldas, o Sgt. PM Rafael Augusto Reis

de Resende. No dia 16/2/2012, a Comissão de Direitos Humanos visitou o local, com

a  finalidade  de  obter  esclarecimentos  quanto  às  circunstâncias  do  homicídio.  A

suspeita  sobre  a  autoria  dos  crimes  recaía  sobre  os  policiais  civis  citados  no

requerimento,  o  que  despertou  interesse  da  Comissão  de  Direitos  Humanos  em

acompanhar  as  investigações.  De  fato,  constitui  grande  preocupação  deste

Parlamento a prevenção de eventuais atritos entre as polícias ostensiva e judiciária

do Estado.

É  evidente  o  interesse  público  presente  nesse  incidente,  já  que  é  notória  a

necessidade  de  atuação  integrada,  sem  conflitos,  das  Polícias  Civil  e  Militar.  Ao

requisitar  as  informações  para  o  Legislativo,  na  sua  legítima  competência  para

fiscalizar os atos administrativos (art. 49, X, da Constituição Federal), a proposição
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em exame permite maior transparência do poder disciplinar da administração pública

sobre  seus  agentes  de  segurança  pública,  com  benefícios  claros  para  toda  a

sociedade.

Dessa forma, somos favoráveis ao acolhimento do requerimento sob análise.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.410/2013.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.411/2013

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio da proposição em exame, a Comissão de Direitos  Humanos requer  à

Presidência  da  Assembleia  seja  enviado  à  Chefia  da  Polícia  Civil  pedido  de

informações sobre a aplicação da medida de suspensão do exercício do cargo a Allan

Cezar Ribeiro e David Thiago dos Santos, policiais civis acusados do homicídio do

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.

Após publicação no “Diário  do Legislativo”  de  21/3/2013,  a matéria  vem a  este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A  proposição  em  exame  constitui  prosseguimento  do  exercício  da  função

fiscalizatória  desta Casa, relativamente a crime cujos desdobramentos vêm sendo

acompanhados pela Comissão de Direitos Humanos desde 2012. No dia 15/1/2012

foi morto a tiros em frente ao Clube Itaporã, no Município de Esmeraldas, o Sgt. PM

Rafael Augusto Reis de Resende. No dia 16/2/2012 a Comissão de Direitos Humanos

visitou o local, com a finalidade de obter esclarecimentos quanto às circunstâncias do

homicídio. A suspeita sobre a autoria dos crimes recaía sobre os policiais civis citados

no requerimento,  o que denotou interesse da Comissão de Direitos  Humanos em



1302
____________________________________________________________________________

acompanhar  a  persecução  criminal.  As  investigações  concluíram  pela  autoria

criminosa dos aludidos policiais, os quais serão julgados perante o Tribunal do Júri da

Comarca de Esmeraldas.

Constitui  grande  preocupação  desta  Casa  a  prevenção  contra  eventuais  atritos

entre  as  polícias  ostensiva  e  judiciária  do  Estado.  É  evidente  o  interesse público

nesse sentido, já que é notória a necessidade de atuação integrada, sem conflitos,

das Polícias Civil  e Militar. Ao requisitar as informações para o Legislativo, na sua

legítima  competência  para  fiscalizar  os  atos  administrativos  (art.  49,  X,  da

Constituição  Federal),  a  proposição  em  exame  permite  maior  transparência  do

controle  interno  exercido  pela  administração  pública  sobre  seus  agentes  de

segurança pública, com benefícios evidentes para toda a sociedade.

Dessa forma, somos favoráveis ao acolhimento do requerimento sob análise.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.411/2013.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira -

Alencar da Silveira Jr.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de  congratulações  com  o  Instituto  Filippo  Smaldone,  sediado  no  Município  de

Pouso Alegre, por seus 25 anos (Requerimento nº 4.433/2013, do Deputado Dalmo

Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr. José Fernando Coura, Presidente do Sindiextra, pelo

Prêmio  Bom Exemplo 2013,  na  categoria Economia e  Desenvolvimento de  Minas

(Requerimento nº 4.435/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Sr.  Carlos Alberto Reis de Paula por sua posse como

Presidente  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho  (Requerimento  nº  4.441/2013,  do

Deputado Ivair Nogueira);
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de congratulações com os policiais militares do 20º Batalhão de Polícia Militar que

atuaram na  operação que  apreendeu mais  de  10kg  de drogas  em Pouso Alegre

(Requerimento nº 4.472/2013, do Deputado Cabo Júlio);

de congratulações com a Associação dos Amigos do Caminho da Fé pelos 10 anos

de  sua  fundação  e  pelo  trabalho  voluntário  no  apoio  aos  peregrinos  da  fé

(Requerimento nº 4.495/2013, do Deputado Ulysses Gomes).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2013

ATA

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/4/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Fase: Registro de presença - Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em 1º

turno,  do  Projeto  de  Lei  nº  3.843/2013;  discursos  dos  Deputados  João  Leite,

Leonardo Moreira e Adelmo Carneiro Leão; questão de ordem - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da

Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -

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

Mourão - Braulio Braz - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fábio Cherem -

Fred Costa -  Gustavo Valadares -  Hélio  Gomes -  Inácio Franco -  Ivair  Nogueira -

Jayro  Lessa -  João Leite  -  João Vítor  Xavier  -  Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo

Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro - Maria Tereza Lara

- Mário Henrique Caixa - Paulo Guedes - Paulo Lamac - Pompílio Canavez - Rogério

Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz -

Sebastião Costa - Tadeu Martins Leite - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  9h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

Ata
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- O Deputado Neider Moreira, 2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase

O 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.

Registro de Presença

O Sr. Presidente - Com prazer, a Presidência registra a presença, nas galerias, de

alunos do 1º ano do ensino médio do Colégio São Judas Tadeu. Estejam à vontade

entre nós para assistir aos trabalhos legislativos.

Discussão e Votação de Proposições

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.843/2013, do

Governador do Estado, 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. A Comissão de Justiça conclui

pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A

Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com as Emendas nºs 1 a 8, que apresenta.

A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do

Substitutivo  nº  2,  que  apresenta.  Em  discussão,  o  projeto.  Com  a  palavra,  para

discutir, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite* - É lamentável, Sr. Presidente. Talvez, pela nervosia do

momento, o PT age dessa maneira. É interessante que a Presidente Dilma passou

pelo  Rio Grande do Sul,  anunciou  R$3.000.000.000,00  para  as  estradas daquele

Estado. Isso não tem nada a ver com o Parlamento de Minas Gerais. O Deputado do

PT não consegue ouvir o Deputado que está na tribuna, não tem respeito com o outro

Deputado  que  está  falando.  É  lamentável.  Deve  estar  nervoso  porque  o  PT

abandonou Minas Gerais. A Presidente Dilma anunciou R$3.000.000.000,00 para sua

terra  e  R$1.000.000.000,00  para  o  metrô  de  Porto  Alegre,  mas  apenas
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R$60.000.000,00 para o metrô de Belo Horizonte e nenhum centavo para a BR-381

Norte,  que  faz  a  ligação  de  Belo  Horizonte  a  Governador  Valadares,  a  João

Monlevade. As pessoas vão continuar morrendo na estrada federal. Talvez seja por

isso essa nervosia do Deputado do PT. É muito triste.

Gostaria de  registrar  a presença dos alunos da Escola  São Judas Tadeu nesta

manhã.

Solicitei  à  Mesa  da  Assembleia  a  palavra  para  discutir  o  projeto  que  trata  das

carreiras da educação em Minas Gerais. Está aqui o projeto. Era isso o que queria

fazer,  mas  o  Deputado  tenta  impedir  a  minha  fala.  Ora,  vivemos  em  um  país

democrático. Temos a Constituição e o Regimento da Assembleia. O Deputado Hely

Tarqüínio,  Vice-Presidente  da  Assembleia  e  Presidente  desta  sessão,  anunciou  a

discussão e me concedeu a palavra. Então, sou dono dela. Dono, por quê? Por minha

causa?  Não,  por  causa  da  população  de  Minas  Gerais,  que  me escolheu  como

Deputado.  Não  abro  mão  da  palavra.  Se  o  fizesse,  estaria  abrindo  mão  da

designação pela população de Minas Gerais. Com muito prazer, concedo aparte ao

Líder, Deputado Lafayette de Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - O Projeto de Lei nº 3.843, que

está  na  pauta,  foi  enviado  pelo  Governador  Anastasia  e  está  concedendo

gratificações, reajustes e aumentos para várias carreiras do Estado. É o governo de

Minas cumprindo os compromissos que assumiu com os servidores. No ano passado,

quase todas as carreiras tiveram aumento além da inflação - de, no mínimo de 5%,

6% -, e quase todas tiveram aumento diferenciado, um reajuste, uma mudança de

tabela. E aquelas carreiras que não obtiveram aumento diferenciado no ano passado

vão receber este ano.

Esse é o escopo desse projeto. A situação é muito diferente da que acontece no

âmbito federal, em que quase todas as categorias entram de greve para conseguir,

pelo menos, o reajuste da inflação. Quer dizer, no governo federal, ao contrário do

discurso,  ao  contrário  do  que  o  seu  partido  prega  aqui  em  Minas  Gerais,  foi

necessário greve de todos os setores. No final do ano passado, estavam em greve os

servidores da Anac,  das universidades,  da Polícia Federal,  de todas as agências;

todas as categorias. Aqui não, pois o governo de Minas cumpre aquilo que promete;
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sentou-se com os servidores e conversou com eles. Agora, é óbvio que esse não é o

aumento  que  desejávamos,  não  é  o  que  os  servidores  merecem,  porque,

lamentavelmente,  os  Estados e os  Municípios  -  o governo federal  não -  têm que

respeitar o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Se o governo de Minas extrapola

o limite que a lei determina para pagar os servidores, o governo federal o pune não

enviando recursos para cá. Portanto, Estados e os Municípios têm que respeitar esse

limite. Ao contrário, o governo federal não precisa disso, a lei não lhe impõe isso.

Quero dizer  rapidamente,  Deputado  João Leite,  porque não quero  tomar  o seu

tempo, que a Presidente Dilma esteve aqui ontem e - fiquei sabendo, não ouvi - disse,

numa entrevista, que a BR-381 está sendo duplicada. Acho que ela precisa visitar

Minas  Gerais  com  mais  frequência.  Se  ela  fosse  lá  seria  interessante,  porque

continua morrendo gente ali. Disse também que os recursos do Anel Rodoviário foram

depositados, que o governo de Minas pode fazer as obras. Ninguém sabe em que

conta e em que banco foram depositados esses recursos. E disse também que o

problema da BR-040 está resolvido, mas nem projeto existe. A Presidente Dilma disse

ainda que fica muito feliz, porque é mineira. Lembro-me do seguinte: na época das

eleições, ela veio aqui e apelou para o sentimentalismo dos mineiros, disse que é

mineira, nascida em Belo Horizonte. Isso é verdade, nasceu em Belo Horizonte, mas,

recentemente, concedeu uma entrevista ao jornal “O Estado de S. Paulo” dizendo que

“não interessa onde nascemos, mas sim onde optamos por fazer a militância política”.

Ela optou pelo Rio Grande do Sul.

Em 2003, há 10 anos, o ex-Presidente Lula veio aqui e disse que o metrô de Belo

Horizonte seria prioridade em seu governo. De lá para cá nada aconteceu, ou melhor,

aconteceu sim: o Rio Grande do Sul recebeu mais de R$1.000.000.000,00 para o

metrô de Porto Alegre. O que a Presidente Dilma disse ao jornal “O Estado de S.

Paulo” é a grande verdade: não interessa onde nascemos, mas onde optamos por

fazer militância política. Ela escolheu o Rio Grande do Sul. Essa é a grande verdade,

Deputado João Leite. Obrigado.

O Deputado João Leite* - Obrigado, Deputado Lafayette de Andrada, que trouxe

informações  importantes.  Daqui  vejo  o  Deputado Duarte  Bechir,  que aproveita os

600km  da  BR-381  que  foram  duplicados  pelo  ex-Presidente  Fernando  Henrique
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Cardoso. O Deputado Lafayette de Andrada citou a BR-040, que a percorre sempre

para Barbacena. Vejo o Deputado Doutor Wilson Batista, que também a utiliza em

direção a Muriaé. Vejo o Deputado Leonardo Moreira, que tem sua base política na

Zona da Mata de Minas Gerais e conhece a BR-040. Todos eles vão dizer que não há

obras nessa rodovia. Portanto, a Presidente não conhece Minas Gerais.

O mais lamentável, Deputado Lafayette de Andrada e Líderes, foi a vinda do PT

paulista a Minas Gerais para xingar o Senador Aécio Neves, o mais querido; xingaram

o Senador na terra dele. Eles deveriam aprender sobre obras e planejamento com o

Senador Aécio Neves, que ligou 230 cidades de Minas Gerais que não tinham ligação

asfáltica. Apesar disso, vêm aqui os petistas paulistas atacá-lo. É lamentável a vinda

do PT a Minas Gerais, a vinda da Presidente Dilma com o Presidente do PT paulista

falar do Senador Aécio Neves, falar dos mineiros. Em 10 ou 12 anos de governo do

PT, não foi feito nenhum investimento em Minas Gerais,  mesmo assim ainda vêm

aqui atacar os mineiros. É lamentável o que aconteceu.

Foi também lamentável a comparação entre Minas Gerais e outros Estados. Foi

lamentável  o que aconteceu.  Aguardávamos a Presidente Dilma,  que foi  recebida

com todo o carinho,  como é próprio dos mineiros.  O PT paulista foi  recebido em

Minas,  mas  chegar  aqui  e  atacar  o  nosso  líder  Aécio  Neves  é  inaceitável.  Não

aceitamos,  repudiamos  e  lamentamos  que  o  governo  federal  invista  em  outros

Estados - tem de investir -, mas não se lembre de Minas Gerais, que ficou esquecido

pelo PT. As nossas estradas estão abandonadas. A infraestrutura de Minas Gerais

está acabada por total ausência do governo federal.

Hoje  o  Senador  Aécio  Neves,  em  entrevista  à  Rádio  Itatiaia,  Líder  Bonifácio

Mourão, Líder Duarte Bechir e Líder Leonardo Moreira, lembrou-se de que tratou em

Milão, com o Presidente mundial da Fiat, a expansão da empresa em Betim. Veio o

Presidente Lula e a levou para Pernambuco. Depois, ele tratou do polo acrílico de

Ibirité, da Petrobras, mas o pegaram e o levaram para a Bahia. O PT maltrata Minas

Gerais.

Com muito prazer, concedo aparte ao Líder Leonardo Moreira.

O Deputado Leonardo Moreira (em aparte) - Deputado João Leite, muito obrigado.

Sr. Presidente, senhores da galeria que nos acompanham, em primeiro lugar, gostaria
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de parabenizar o nosso Presidente em exercício, Deputado Hely Tarqüínio, que de

maneira  regimental  e  democrática  concedeu  a  palavra  a  V.  Exa.,  respeitando  o

Regimento Interno da Assembleia Legislativa.

Por meio do Projeto nº 3.843/2013, temos o privilégio de dizer que Minas Gerais

está investindo nas carreiras dos servidores públicos. Hoje, Minas Gerais vive um

momento de prosperidade, de desenvolvimento, de progresso. Como dizia V. Exa.,

existe também a questão da segurança pública. A União, comparativamente com os

Estados, investe apenas 0,5% do que deveria em Minas Gerais, que é um Estado do

tamanho da França, com 853 Municípios. Ainda ontem, estávamos discutindo, em

reunião presidida por V. Exa., com muita maestria, o descaso do governo federal com

a segurança pública, enquanto o governo do Estado de Minas Gerais é o que mais

investe em segurança pública. Assim, tudo isso tem a ver com os servidores e com a

carreira. O tema é muito abrangente, e tentarei me ater ao projeto. Mas quero dizer

que o Estado de Minas Gerais é o que mais investe em segurança pública, e, por

meio  do  Governador  Antonio  Anastasia,  foi  anunciado  o  maior  programa  de

saneamento básico do País.

Na  manhã  de  hoje,  fomos  surpreendidos  com  anúncios  de  estradas,  de  Anel

Rodoviário, de 040, de 381 e do metrô. Realmente, já estamos calejados com essas

notícias  do  governo  federal,  notícias  eleitoreiras.  Passamos  por  essas  estradas,

convivemos com os perigos da 381 e da 040 e também do Anel Rodoviário, que já

caiu no ridículo, como também o metrô. Existe ainda a questão da Petrobras. São

notícias que deveriam merecer mais carinho da parte do governo federal, mas caíram

no  descrédito.  Antecedeu-me o  Deputado  Lafayette  de  Andrada:  de  fato,  é  bom

lembrar a concentração de recursos nas mãos da União.

Vemos que o Estado de Minas Gerais é pioneiro e investe em postos de saúde;

enfim, está havendo uma revolução positiva no que diz respeito a saúde em Minas

Gerais. Infelizmente, a União, com a concentração de renda, não cumpre o seu papel

neste Estado.

Sr.  Presidente,  aproveito  para  dizer  que  têm  chegado  ao  meu  conhecimento

informações sobre o Hospital Biocor de Nova Lima, que, até então, era referência.

Tenho recebido várias denúncias de descaso com a população, especialmente dos
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que atuam no sistema por meio de planos de saúde. Sr. Presidente, este Deputado

irá requerer junto à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa a inspeção desse

hospital e dos convênios a que ele atende. Vamos requerer ainda informações sobre

o grau de infecção e sobre o número de UTIs lá existentes.

Sr.  Presidente, não está adiantando mais as pessoas terem plano de saúde em

nosso país. Este é outro tema que deveria ser regulado pelo poder federal,  mas,

infelizmente, continua no descaso.

Quero  apenas  fazer  o  registro  de  que  o  Hospital  Biocor,  de  Nova  Lima,  vem

cometendo  descaso,  descalabro,  descaminho.  Este  Deputado  vai  requerer  ainda

hoje, à tarde, na Comissão pertinente ou em Plenário, que seja feita uma inspeção da

Comissão de Saúde no hospital.  Vai requerer ao ente público saber dos contratos

públicos de parceria com a referida unidade, em face do descaso com que ele tem

tratado, na maioria dos casos, os mineiros que querem ser ali atendidos, por direito e

legalidade.

Era o que tinha a considerar. Muito obrigado.

O Deputado João Leite* - Obrigado, Deputado Leonardo Moreira. O Hospital Biocor

está na divisa entre Belo Horizonte e Nova Lima, mas no território de Nova Lima.

Passando aquele pontilhão, estamos em Nova Lima.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  (em  aparte)  -  Deputado  João  Leite,

primeiramente gostaria de agradecer a V. Exa. o aparte. No Brasil, de modo muito

especial  em  Minas  Gerais,  estamos  desafiados  a  ter  acesso  ao  inteiro  teor  das

informações, dos dados das práticas governamentais em todos os âmbitos: municipal,

estadual  e federal.  Nós,  Deputados Estaduais,  temos o dever maior de cuidar  da

parte referente ao que o governo do Estado está fazendo com os investimentos, os

recursos, as parcerias. Parece-me que o espaço aqui tem sido mais utilizado para

fazer debate retórico, sem compromisso com os dados, as informações, do que para

tratar dessas relações, na prática.

Sou também do PT, com muita honra e muito orgulho. Sei que meu Partido tem

defeitos, mas, se tomarmos o seu conteúdo, a sua história, o que propõe nos diversos

encontros, vamos verificar que os desafios são enormes, que temos muito a fazer.

Temos  de  melhorar,  não  tenho  dúvida  disso,  e  o  PT  tem  dado  contribuição
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extraordinária ao País. Nós, do Partido, estamos trabalhando para que o País seja

democratizado, passado a limpo, melhorado nas suas estruturas e nas suas relações,

até  republicanas,  o  que nem  sempre  é  cumprido  em  nosso  Estado.  Vejamos  os

convênios firmados pelo governo federal com Minas Gerais, como Minha Casa, Minha

Vida, Bolsa Família, universidades, investimentos na saúde. Talvez, quando V. Exa.

tratar da pergunta de quanto o governo federal está fazendo ou não por Minas Gerais,

seja  preciso  saber,  por  exemplo,  o  volume de  recursos  destinados  pelo  governo

federal ao Estado, por meio de convênios com as prefeituras e diretamente com o

governo  do  Estado,  e  compará-lo  ao  recurso  aplicado  pelo  governo  estadual.

Deputado João Leite, com absoluta confiança, posso dizer que, em se tratando de

volume de recursos,  o  governo  federal  aplica  mais  em  Minas  que  o  governo  do

Estado.

Se tomarmos a  linha da história  mais  recente,  a  partir  de  2000,  temos de nos

lembrar que em setembro de 2000 foi votada a Emenda à Constituição nº 29, que

previa a aplicação de recursos públicos dos Municípios, dos Estados e da União. Ela

não foi aprovada do jeito que quero ou, imagino, do jeito que a maioria dos brasileiros

quer.  Queremos mais, tanto é que estamos fazendo parte do movimento nacional,

junto com a Assembleia de Minas, os diferentes setores da sociedade, o Conselho

Nacional  de  Saúde,  a  OAB,  a  CNBB  e  dezenas  de  entidades,  para  motivar  a

população a fazer um abaixo-assinado. Queremos entregar ao Congresso Nacional

mais  de  1.500.000  assinaturas  -  talvez  consigamos  2  milhões  -  para  que  seja

aprovada uma lei que exija do governo federal aplicar no mínimo 10% de sua receita

bruta na saúde. Isso significa mais e muito mais, em torno de R$40.000.000.000,00, o

que é muito importante. A lei ainda não existe, estamos lutando por ela. Do jeito como

a  emenda  constitucional  foi  aprovada,  votada e  regulamentada  depois,  Deputado

Hely  Tarqüínio,  Presidente,  ficou  estabelecido  que,  desde  2000,  cumprido

determinado prazo de ajuste, os Estados teriam de aplicar 12%.

Deputado João Leite, quando fazemos essa conta, vemos que o Estado de Minas

Gerais, em governos sucessivos, inclusive o que V. Exa. defende com tanta ênfase,

não cumpriu o que lhe era estipulado. Esse governo que V. Exa. defende deixou de

aplicar  na  saúde,  por  descumprimento  à  Constituição  da  República,  mais  de
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R$4.000.000.000,00.  Ninguém diz isso,  ninguém fala.  Parece que o  governo está

ótimo,  que  está  acima  de  qualquer  suspeita,  de  qualquer  responsabilidade,  de

qualquer dívida, mas não está. O governo de Minas e o atual devem ao povo mineiro

mais recursos para a saúde. Não se trata de cobrança, mas precisamos buscar mais

recursos junto ao governo federal, tanto que estamos buscando a elaboração de uma

nova lei. A lei para Minas já existe, mais que as leis ordinária, constitucional, mas o

Estado ficou sempre atrás, Deputado João Leite. Ficou em penúltimo lugar. Sabe qual

ficou em último? O Rio Grande do Sul, governado também pelo PSDB. Agora está

sendo governado pelo PT. Sr. Deputado, desde o momento em que o Governador do

PT assumiu, a Constituição está sendo cumprida. O Governador fica só anunciando o

que cumpriu no ano passado, mas ainda temos de verificar esse cumprimento.

Deputado João Leite, aqui se anunciou, alto e bom som, com grande repercussão

no Estado de Minas Gerais, que o Estado tinha debelado a dengue, que estava sob

controle  e que Belo  Horizonte  era  uma maravilha.  Isso ocorreu  muito  mais  pelas

questões climáticas que pela ação dos governos. O Estado gastou mais dinheiro com

propaganda,  panfletos,  que  com  a  realidade,  para  se  combater  efetivamente  a

dengue.

Hoje, Deputado João Leite, deveria acontecer, nesta Assembleia, audiência pública

da Comissão de Saúde,  coordenada e  conduzida  por  um colega do PSDB,  para

discutirmos a dengue,  mas a reunião foi suspensa porque o Secretário  não pôde

comparecer.  O  governo  do  Estado  de  Minas  Gerais  não  quer  compartilhar  os

momentos  difíceis.  No momento  fácil,  em que a  situação está  controlada,  vem o

governo como se estivesse fazendo tudo; entretanto, no momento difícil,  acha que

não tem compromisso, mas tem, sim.

Deputado, se analisarmos quanto o governo federal investe em Minas, ficaríamos

orgulhosos. Sou do PT, mas quero mais. Quero mais na reforma agrária, quero mais

na saúde, quero mais na educação. Mas quanto o governo federal aplicou no Estado

de Minas Gerais, nas universidades públicas e federais? Quanto aplicou nos institutos

federais de educação? Na educação tecnológica? É de encher de orgulho todos nós,

mineiros,  e  a  mineira  que  é  Presidenta  da  República.  Há  muitos  investimentos

positivos, mas não abrange tudo o que queremos. Certamente, V. Exa. quer diferente
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de nós. A própria Presidenta disse isso. Muitas vezes, compartilhamos, celebramos

convênios,  mas  sabemos  que  o  projeto  que  V.  Exa.  e  seu  partido  defendem  é

diferente do que o meu partido defende. Temos de traçar isso com boa política, boa

discussão, bom debate.

Para concluir, agradeço-lhe mais uma vez a paciência. Espero que tratemos dos

valores, números, onde faltam recursos. Estão faltando recursos para melhorar as

nossas estradas? Vamos buscar, pois não tenho nenhum constrangimento de cobrar

do governo federal mais recursos para o metrô, para a saúde, melhora das nossas

rodovias, mais estímulos e ajuda na segurança. Estamos vivendo uma situação muito

grave na segurança em nosso Estado. Se este governo está aplicando tanto recurso

em  segurança  pública,  está  sendo  incompetente  na  forma,  no  método,  porque  o

resultado  está  aí,  mostrando  a  violência,  quantas  mortes  e  desperdício  estão

acontecendo. Portanto temos de melhorar.

Estou ao lado dos mineiros, dos meus companheiros do PT, para fazermos uma

grande transformação em Minas e no Brasil porque o Brasil acontece aqui, acontece

no Rio Grande do Sul, acontece no Norte.

V.  Exa.  tratou  da  questão  da  Fiat  e  disse  que  a  companhia  foi  levada  para

Pernambuco pelo Presidente Lula. Mas temos de mergulhar mais profundamente na

questão para sabermos por que razão a Fiat foi para Pernambuco. Por acaso a Fiat

reduziu a sua capacidade de produção aqui? Não. É preciso que essa conversa seja

mais consistente, quanto às razões que nos levam a ter um comportamento mais

difuso no Estado brasileiro, que eventualmente apresentar a situação como se fosse

uma picuinha, como se o Presidente Lula, nosso mineiro mais recente, não gostasse

de Minas, não tivesse amor por Minas, não cuidasse do povo mineiro. Ele cuida, e o

faz muito bem.

Agradeço, mais uma vez, a oportunidade de debater com V. Exa.

O Deputado João Leite* - É sempre um prazer debater com V. Exa., mas tanto eu

como meus  colegas  da base do  governo,  tanto  o  Aécio  quanto  o  Anastasia  e  a

oposição ao governo do seu partido em nível nacional conhecemos o descaso do seu

partido  com Minas  Gerais.  E  não fazemos  retórica  porque estamos  apoiados  em

dados, em números, e V. Exa, que é um mineiro autêntico, lidera a busca de mais
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recursos  para  a  saúde.  Os  números  são  devastadores,  Deputado  Adelmo.  O

orçamento para a saúde no governo Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, era de

77 bilhões. O orçamento para a saúde do governo do PT para este ano é de 81

bilhões. Portanto, são números, não é retórica.

Quando V. Exa. fala da Fiat, perguntamos por que ela foi para Pernambuco. Isso

ocorreu  porque o  Presidente  Lula  concedeu uma desoneração.  Depois,  o próprio

Senador Aécio Neves entrou com uma emenda para que a área da Sudene e o Norte

de Minas recebessem o mesmo benefício, e a Presidente Dilma vetou.

Até por sermos formados em história, temos compromisso com dados. O historiador

baseia-se em dados,  em números.  Por  exemplo,  V.  Exa.  se  refere  à  questão da

segurança,  e  temos  de  fazer  comparações.  Hoje  há  um  aumento  pavoroso  de

insegurança pública no Nordeste brasileiro. Há aumento em Minas Gerais também,

pois acompanho os números diariamente.  No próximo dia 29,  estaremos no Mato

Groso do Sul,  com o Ministro da Justiça,  aplaudindo o fato de o governo federal

aumentar o efetivo do Exército na fronteira com a Bolívia e o Paraguai.  Presido o

Fórum Nacional, e estaremos em Campo Grande, onde realizaremos uma reunião,

porque queremos a fronteira e suas divisas seguras - e, para tanto, reuniremos as

polícias dos Estados. Haverá uma reunião em Iturama, e V. Exa. receberá o convite.

São quatro divisas: Mato Grosso do Sul, São Paulo, Goiás e Minas. A Comissão de

Segurança Pública e os Comandos da Polícia Militar e da Polícia Civil de Goiás, de

Mato Grosso do Sul, de São Paulo e de Minas Gerais estarão presentes à reunião,

porque entendemos que a nossa insegurança não se encontra dentro dos Estados.

Deputado Adelmo, temos um pavilhão da Nélson Hungria só com presos da Polícia

Federal.  São mais de 100 presos estrangeiros, entre peruanos, bolivianos,  etc.,  e

100% do seu custeio é feito pelo Tesouro do Estado de Minas Gerais. Não há um

centavo  de  participação  do  governo  federal.  Cem  por  cento  do  custeio  e  do

investimento  nas  nossas  mais  de  100  unidades  penais  é  feito  pelo  governo  do

Estado. Portanto, não podemos tratar saúde como algo local, como V. Exa. diz muito

bem.

Lembro-me, Deputado Adelmo, que muito me doeu, durante a campanha de José

Serra “versus” Lula, cartazes exibindo o Serra como o mosquito da dengue. Aquele
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mosquitão da dengue era o José Serra, Ministro da Saúde.

Hoje a dengue é mineira. É do Antônio Jorge, é do Secretário Marcelo Teixeira, é do

Secretário de Uberaba. A dengue é mineira, não é mais do Ministro José Serra. V.

Exa. mencionou com ênfase a dengue de Minas Gerais, a questão da saúde e da

Emenda nº  29.  E V.  Exa.,  como Secretário  de  Saúde do Estado,  assim como os

Secretários daquele governo, estavam apoiados numa decisão do Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais, que dava ao governo do Estado a possibilidade de contar

o investimento em saneamento básico como investimento em saúde. V. Exa. foi titular

da  Secretaria  de Saúde na época desse parecer  do Tribunal  de Contas também.

Aquele governo solicitou essa possibilidade, Deputado Adelmo, ao Tribunal de Contas

do Estado de Minas Gerais. E o governo Aécio assumiu...

Pois não, Deputado Adelmo.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Fui Secretário de Estado até junho

de 2000. A Emenda à Constituição nº 29 foi votada em setembro de 2000. É só para

esclarecer. Não tenho essa questão da forma como V. Exa. está mencionando.

O Deputado João Leite* - Eu queria dizer que V. Exa. fez parte de um governo que

solicitou ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais que os gastos da Copasa

com saneamento básico em Minas fossem contados na saúde.  O que o governo

Aécio  Neves  fez  posteriormente  foi  apenas  assumir  isso.  Hoje  há  todo  um

ajustamento e até entendimento da maioria dos Conselheiros do Tribunal de Contas

do Estado de que isso está correto, que tem de ser dado prazo para o Estado se

adequar.

Ainda tenho muitas coisas a dizer sobre o que foi abordado por V. Exa., mas queria

conceder aparte ao Deputado Bonifácio Mourão. O Deputado Bonifácio Mourão se

mantém  como  atleta:  permaneceu  por  30  minutos  aguardando  aparte;  é  uma

liderança  forte  mesmo.  Obrigado,  Deputado  Adelmo,  pela  contribuição.  Vamos

continuar o nosso debate, mas ouviremos o Deputado Bonifácio Mourão. Obrigado,

Mourão.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Deputado  João  Leite,  nós

permaneceríamos  por  uma  hora  ou  pelo  tempo  que  o  Regimento  Interno  nos

permitisse para ter a honra de aparteá-lo no pronunciamento que V. Exa. faz.
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Estive  ontem  em  Goiânia,  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  representando  a

Assembleia Legislativa de Minas Gerais,  com o Deputado Alencar da Silveira, em

mais uma reunião para discussão sobre dívida pública e federalismo. Chegamos a

uma conclusão com referência à  proposta  da Unale  para renegociação da dívida

pública entre os Estados brasileiros e a União. A proposta que prevaleceu - de que

fomos  o  relator  -  foi  levar  à  União  a  proposta  dos  Municípios  de  mudança  do

indexador, de IGP-DI para IPCA, retroagindo-se a 1998; os juros baixando de 6% a

9% para 2%; e o comprometimento da dívida baixando de 13% para 9% sobre a

receita líquida real dos Estados. Na reunião de ontem em Goiânia, ouvimos vários

oradores, de inúmeros Estados brasileiros, inclusive o Presidente Paulo Ziulkoski, da

Confederação  Nacional  de  Municípios,  pessoa  plenamente  informada  sobre  a

situação dos Municípios brasileiros. Ele disse uma coisa interessante, Deputado João

Leite.  Por  exemplo,  agora  a  Presidente  Dilma,  através  do  Projeto  de  Lei

Complementar nº 298, propõe a renegociação da dívida com os Estados, baixando os

juros para o mínimo de 4% - ela não menciona o máximo - e a troca do IGP-DI pelo

IPCA a partir  de agora. E, ao mesmo tempo, o que ela faz? Vem a Minas Gerais,

como veio ontem, e doa máquinas, trator, patrol, para alguns Municípios. Por outro

lado, celebra convênios, oferece aos Municípios a construção de uma creche, e assim

por diante.

Enquanto  isso,  Deputado João Leite,  a cortesia com o chapéu alheio feita  pelo

governo  federal  tem  sido  repetida  inúmeras  vezes,  como a  isenção  do  IPI  e  do

Imposto  de  Renda,  de  que  os  Municípios  não  participam.  Os  Municípios  perdem

bilhões de reais e ganham em troca uma patrol, uma creche, que o próprio Município

vai  manter.  Deputado João Leite,  V.  Exa.  sabe quanto custa cada aluno em uma

creche que o Município vai manter? Custa R$1.500,00. Uma creche com 200 crianças

vai custar ao Município R$350.000,00 por mês. O governo federal doa a creche, mas

o Município a custeia.

Ao mesmo tempo, em 1988 o Fundo de Participação dos Municípios era 21%, mas

vieram  os  problemas,  como  esse  da  não  participação  dos  Municípios  nessas

isenções, que fizeram com que, percentualmente, essa participação caísse para 16%,

e assim vai caindo cada vez mais. Quase 96% dos Municípios brasileiros estão em
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situação  de  inadimplência,  e  Municípios  e  Estados  estão  indo,  de  pires  na  mão,

buscar recursos na União. Mas chegará o dia em que eles não terão sequer recursos

para levar o pires à Brasília. E assim as coisas vão caminhando.

A Presidente esteve aqui em Minas anunciando casas em Neves, e os jornais de

hoje  estão  mostrando  que  ela  foi  levada  a  uma casa  toda  coberta  de  cerâmica,

enquanto  as  outras,  1.400,  eram  cobertas  de  cimento.  Essas  coisas  não  podem

acontecer.  Ao  se  comparar  investimento  do  governo  federal  a  investimento  do

governo estadual em Minas Gerais, o Deputado Adelmo disse que o governo federal

faz mais investimento que o governo do Estado, mas, a meu ver, essa questão não é

bem assim. Se olharmos o lado da saúde, veremos que o Estado de Minas Gerais

está investindo em hospitais de urgência e emergência em cerca de 15 cidades-polo

de Minas Gerais. Isso dá uma média de gastos de R$70.000.000,00, e os recursos

são exclusivos do governo do Estado de Minas Gerais.

Mencionou-se que o Estado de Minas Gerais deixou de aplicar R$4.000.000.000,00

porque ele fez um acordo com o Tribunal de Contas, para chegar aos 12% nos anos

de 2013 e 2014. Mas em 2012 ele tinha ganho a liminar no Tribunal de Justiça para

manter o acordo com o Tribunal de Contas, porém não foi preciso utilizá-la. Esta é a

verdade: não foi preciso utilizar a liminar porque os 12% foram aplicados. O Deputado

Adelmo disse que o governo federal investe mais, mas essa afirmativa tem que ser

conferida em números, que não temos no momento. Acho que, se levantarmos esses

números, chegaremos à conclusão de que ele já não investe. O governo do Estado

não aplica em saúde, e o governo federal aplica mais que o Estado?

Os Deputados do Rio Grande do Sul disseram, ontem, que até hoje o governo do

PT não cumpriu o piso salarial do magistério, estabelecido pela legislação federal e

pela  própria  Constituição  Federal.  Se  levarmos  pelo  lado  de  entradas  em  Minas

Gerais, aí é que vemos que o governo federal não investe mais que o governo do

Estado. Basta nos lembrarmos do Proacesso e do Caminhos de Minas e, ao mesmo

tempo, compará-los à BR-381, que liga Belo Horizonte a Governador Valadares, ao

Anel Rodoviário, ao metrô, e assim por diante. Vamos ver que o governo federal não

tem investido, como precisa, em Minas Gerais e no Brasil.

Estou citando essas cortesias com o chapéu alheio que estão arrasando os Estados
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e  Municípios  na  devolução  da  sua  participação  constitucional,  o  que  não  tem

acontecido.

Na  questão  da  segurança  pública,  V.  Exa.  já  esclareceu  bem.  É  uma  pena,

Deputado João Leite, que tenhamos vinculação orçamentária para educação e para

saúde,  e  não  para  segurança.  Atualmente  estamos  precisando  de  alteração

constitucional para estabelecer uma vinculação orçamentária para segurança neste

país, em razão dos problemas existentes.

Ontem ouvimos do ex-Prefeito Paulo Ziulkoski, Presidente da Confederação, que,

no  Brasil,  atualmente,  há  396  convênios  diferentes  celebrados  com  Estados  e

Municípios. Para que isso? Por que há tantos convênios? É um pacote de bondades

para cobrir uma série de omissões que já...

O Deputado João Leite* - E de pires na mão.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  E  prejudicando,  sobretudo,  o

federalismo. Por isso ontem se disse tanto que essa história de pacto federativo é

conversa, que não existe pacto no Brasil, não existe federação. Se não há autonomia

financeira,  não  existe  autonomia  de  Estados  e  Municípios  no  Brasil.  Não  estou

dizendo apenas para o governo atual,  pois  isso acontece ao longo da história.  É

preciso, de uma vez por todas, acabar com esse centralismo absurdo de recursos nas

mãos do governo federal. Ontem foi dito com clareza que 70% dos recursos estão

nas mãos do governo federal. Não podemos continuar cobrando tanto de Estados e

Municípios; temos que cobrar mais do governo federal, porque os recursos estão lá,

mas não estão sendo distribuídos com justiça.

O Deputado João Leite* - Agradeço ao Deputado Bonifácio Mourão.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  (em  aparte)  -  Peço  a  V.  Exa.  que  me  permita

completar meu aparte, pois me esqueci de falar sobre a fábrica de fertilizantes, uma

usina de amônia em Uberaba que o governo Lula estava querendo retirar de lá. Se

não fosse a intervenção de José Alencar, ilustre mineiro, e de Aécio Neves, a fábrica

iria para outro Estado, não ficaria em Uberaba, terra do Deputado Adelmo Carneiro

Leão, que sabe dessa história. Estou com o comprovante aqui.

O Deputado João Leite* - Que deve ter lutado para que a fábrica permanecesse lá.

Vou gostar de ouvir um duelo de gigantes: Adelmo Carneiro Leão e Bonifácio Mourão.
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Concedo aparte ao Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)  - Apresento duas concordâncias

com o Deputado Bonifácio Mourão. Em primeiro lugar, temos que tratar as questões

com  seriedade  e  levantar  os  números.  Não  adianta  o  que  disse  o  fulano  ou  os

Deputados do Sul,  pois  temos que tratar  dos números.  Portanto,  temos que criar

condições para isso. As comparações genéricas não ajudam.

A segunda concordância com o Deputado Bonifácio Mourão é que a Federação

está em perigo, está muito fragilizada. Temos que pensar em uma reforma política.

Todos querem mudanças em relação a esse problema, mas ninguém quer perder

nada. Todos querem reforma tributária, mas ninguém quer perder nada. Não tem jeito

de fazer isso, mas temos que fazê-lo.  Vejo que cada vez é mais difícil  porque as

forças existentes, o nosso Parlamento, a nossa estrutura, estão muito distantes dessa

possibilidade.  Quem sabe será preciso mais  um movimento  da  própria sociedade

brasileira, mais uma Constituinte para darmos outro salto de qualidade?

Em relação ao que o Deputado Bonifácio Mourão disse sobre as aplicações, temos

que ter muito cuidado porque, se nos referenciarmos apenas em uma variável nessa

equação complexa, não chegaremos a nenhuma solução. Há um joguinho chamado

sudoku que tem nove quadradinhos, e cada um deles tem que ser preenchido com os

números de 1 a 9, sem que se repitam nas colunas, nas verticais e nas horizontais.

Fico  preocupado  porque  o  Deputado  Bonifácio  Mourão  trata  de  preencher  um

quadradinho  sem  a  lógica  do  todo  quando  diz  que  o  governo  do  Estado  está

aplicando tanto na construção de hospitais.

Em primeiro  lugar,  quando  tratei  da  equação  complexa,  não tratei  de  todas  as

variáveis, como se o governo federal aplicasse mais recursos que Minas em todas as

situações. Sei que Minas aplica mais recursos, por exemplo, em segurança pública, e

tem de aplicar mesmo, é sua obrigação - e entendo que o governo federal pode nos

ajudar  muito  nesse  quesito.  Mas,  quando  tratei  do  diferencial  da  saúde,  estava

dizendo que o governo federal aplica mais em saúde que o governo do Estado. Não

digo que é mais em 1 hospital, 9 hospitais ou 10 hospitais, mas sim no todo.

O Deputado Bonifácio Mourão trata de uma questão complexa. Temos que pensar

em uma reforma para não entregarmos o produto, o equipamento, e não entregar o



1321
____________________________________________________________________________

combustível, deixando este por conta dos Municípios, que, muitas vezes, não têm

condições  de  mantê-lo.  Ou  seja,  são  as  receitas  e  os  gastos  correntes.  Assim,

acabaremos  tendo  um  paradoxo.  Muitas  vezes,  vemos  estruturas  inacabadas,

fechadas, inoperantes por falta desses recursos. Tenho plena ciência disso.

Agora, isso não acontece apenas em relação a creches, e quero colocar em dúvida

- em dúvida mesmo, Deputado Bonifácio Mourão - que uma criança custe R$1.500,00

por mês. Onde? Não venha com essa, não.

O Deputado João Leite* - É isso mesmo. Um preso custa mais de R$2.000,00; um

adolescente, em conflito com a lei, custa quase R$3.000,00; é caro mesmo.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Calma lá, não vamos misturar as

coisas. Não tenho dúvidas disso. O preso custa muito caro, e a forma de mantê-lo é

diferenciada. Entendo que, na creche, aplicar R$1.500,00 por criança seria tudo de

bom, talvez até necessário. Mas, digo a V. Exa.: desconheço, neste Estado de Minas

Gerais, creches que funcionem - e elas funcionam - com o custo de R$1.500,00 por

mês, por criança, pago pelo Estado. Desconheço. Gostaria que fosse feito assim.

O Deputado João Leite* - As Umeis de Belo Horizonte têm professoras concursadas

- e deve ser assim mesmo -, e seu custo é esse.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Ótimo. V. Exa. está vendo que,

quando  tratamos  de  detalhar  o  processo,  citamos  alguns  exemplos,  uma cidade.

Como transito pelas Minas Gerais - e por toda ela -, digo-lhe que gostaria de ficar

conhecendo as creches de Belo Horizonte que têm esse custo de R$1.500,00. Mas

quero saber também das de Matias Cardoso, do Sul de Minas e de outros lugares.

O  Deputado  João  Leite*  -  Sou  majoritário  em  São  José  do  Mantimento  e  Alto

Caparaó, e a creche tem esse custo, Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Ótimo. As Prefeituras as estão

custeando?

Trabalharei com números, farei o que estou fazendo em relação à saúde e que está

gerando incômodo para o vosso governo. Estou visitando os hospitais da Fhemig,

causando  um  enorme  incômodo,  até  com  boletim  de  ocorrência,  como  se  os

estivesse invadindo. Vejam: eu, médico, Deputado Estadual, hoje Vice-Presidente da

Assembleia Legislativa, entro em um hospital como se o estivesse invadindo.
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O Deputado João Leite* - Mas temos nossos orgulhos. O João XXIII foi escolhido o

melhor hospital de urgência do Brasil.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Estou dizendo o seguinte: estou

indo lá, estou ouvindo.

O Deputado João Leite* - Também vou, Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Não estou dizendo que V. Exa.

não  vai.  Estou  dizendo  que  estou  indo  lá,  ouvindo  as  pessoas,  o  clamor  dos

funcionários, vendo os salários, as condições de trabalho e de assistência. E têm

melhorado, Deputado João Leite,  não estou vindo aqui para fazer desqualificação.

Estou  dizendo  que  os  estou  visitando  para  poder  ser  testemunha.  Esse  “ser

testemunha” é muito importante, e estou sendo.

Então,  em  relação às creches,  farei  o  mesmo,  pois  realmente  a  proposição do

Deputado Bonifácio Mourão...

O Deputado João Leite* - Essa é uma palavra do Paulo Ziulkoski.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)*  -  Eu quero visitar.  Estou mais

como São Tomé: botarei o dedo na chaga, pois quero ver isso.

Só  para  concluir,  quero  dizer  que  os  hospitais  que  recebem  investimento  do

governo do Estado -  e  recebem mesmo -  também  carecem de gastos  correntes.

Sabem onde estão sendo feitas as UPAs e UBFs? Como é a parceria?

Na parceria, 50% são do governo federal, 25%, do governo estadual e 25%, da

Prefeitura. Vamos trabalhar com números reais, fatos, verdades.

O Deputado João Leite* - Secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais Adelmo

Carneiro Leão, a manutenção é do Município. Não vou ensinar-lhe isso porque V.

Exa. domina essa matéria.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte)* - Deputado João, os Municípios

não dão conta sozinhos aplicando-se 20%, 25%, por isso estou na luta por 10% dos

recursos federais. Reconheço isso. Vamos trabalhar com verdades porque a verdade,

ao  final,  é  que  vai  prevalecer.  Se  dissermos  aqui  algo  que  afronte  ou  agrida  a

verdade, isso vai desqualificar-nos. Não estou expondo nenhuma questão. Deixo a

dúvida com o objetivo de buscar a verdade, não para desqualificar fala alguma dita

aqui. Menciono a dúvida nesse contexto e tenho a maior convicção de que, por sua
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formação cristã, sua história,  V. Exa. também gostaria e percorreria o caminho de

abordar, no espaço que trabalhamos, fatos que expressam a mais pura verdade do

Estado de Minas Gerais.

O Deputado  João Leite*  -  Muito  obrigado,  Deputado Adelmo,  pela  contribuição.

Estou totalmente convencido de que não há possibilidade de discutirmos a Federação

brasileira sem discutirmos o governo federal,  o Orçamento federal. É impossível a

área da saúde viver com R$81.000.000.000,00 recebidos do governo federal por ano.

Quantos por  cento a mais  que 1995? V.  Exa.  conhece todos esses números.  Na

verdade, temos uma transição histórica no País.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Deputado João, deixe-me dar um

dado.  Eu prefiro  trabalhar  com dados.  Em 2000,  quando foi  votada a  Emenda à

Constituição nº  29,  estabeleceram-se os limites mínimos de aplicação.  O governo

federal não poderia aplicar menos do que foi aplicado no ano anterior. Em 1995, o

investimento da União foi R$22.000.000.000,00; não R$75.000.000.000,00.

O Deputado João Leite* - Claro que é. Deputado Adelmo, tenho os números da

época e os números de agora. O governo federal vai investir R$81.000.000.000,00, o

que corresponde a 3% do Orçamento da União. Na educação, será investido 1,28%.

Deputado Adelmo, não há jeito de fecharmos essa conta. Os Estados e os Municípios

investem percentualmente muito mais que o governo federal. A luta republicana era

contra  o centralismo do  Império.  Tudo ia  para  as  mãos do Imperador  no  Rio  de

Janeiro.  E  o  Brasil  lutou  para  isso  acabar,  mas  agora  estamos  voltando  a  esse

centralismo nas mãos da União, o que é muito ruim. Não há retórica nisso.

Deputado Arlen Santiago, homem que traz grande contribuição para essa matéria,

que a domina como poucos, eu dizia que houve uma transição no nosso país. No

governo Sarney, houve 80% de inflação e 80% também no governo Collor. Confiscou-

se o dinheiro das pessoas.  Estava concentrado para um jogo de futebol,  quando

acordei  com minha esposa me ligando para dizer  que o Presidente da República

havia  confiscado  o  dinheiro  do  povo.  Lembro-me  de  que  foi  uma  coisa

impressionante.  Depois,  com  o  Itamar  e  o  Fernando  Henrique,  começou  uma

mudança fundamental no nosso país com o Plano Real. E os brasileiros acreditaram.

Quando  falamos  em  propaganda  maciça  da  dengue  por  parte  do  governo  do
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Estado, novamente esperamos, de fato, uma campanha maciça. Caso contrário, não

haverá médico que vença a dengue. Outro dia, fui a Criciúma visitar meu filho, que

levou o carro para lavar. Quando busquei o carro, vi um tambor com a tampa virada

para cima cheia de água. Envergonhado, virei  a tampa do tambor. Portanto,  se a

população não participar, não haverá Antônio Jorge, Marcelo Teixeira, Wilson Batista,

enfim, não haverá médico que dê conta disso.

Aí  é  retórica.  Quando chegam aqui  perguntam onde estão  o Secretário  Antônio

Jorge e o Anastasia, em razão do problema da dengue. Onde está o Padilha? O PT

também desenhou o  Serra  como o  mosquito  da  dengue.  Chamavam o Serra  de

“presidengue”. Deputado Arlen Santiago, dizer que o Padilha é o mosquito da dengue,

aí,  sim,  é  retórica.  Aprendi  com  vocês  que  só  se  vence  a  dengue  com  toda  a

população envolvida. Não há médico que dê conta de um problema como esse.

O  Deputado  Arlen  Santiago  (em  aparte)*  -  Caro  amigo  Deputado  João  Leite,

realmente estou muito preocupado com essa questão. Se a inflação voltar, e ela já

voltou, mas, se aumentar,  todos os brasileiros estarão em risco, principalmente os

mais pobres.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão falou sobre essa questão da UPA, que é uma

boa ideia. Entretanto, infelizmente, no Norte de Minas inteiro não conheço nenhuma

UPA  que  esteja  funcionando  ao  longo  desses  10  anos  de  sua  criação.

Independentemente de Minas Gerais, não há um dia em que a grande imprensa fale

sobre a falência da saúde no Brasil. Assim sendo, essa questão não é trazida para

Minas Gerais em razão do Pró-Hosp, que é o que tem salvado os hospitais.  Não

tenho  dúvida  nenhuma  de  que  o  Helvécio  Magalhães,  com  seu  orçamento  de

R$62.000.000,00, e o Alexandre Padilha estão querendo acertar, mas existem ordens

superiores para não acertar. Prova disso é que, primeiro, a atual equipe econômica

do governo federal concedeu apenas pouco mais de 3% para a saúde. Segundo, a

Presidenta Dilma, que esteve aqui ontem, chamou o Padilha, há dois anos, para fazer

o lançamento da renegociação das dívidas dos hospitais do Brasil pelo BNDES, para

que este pudesse tratar os hospitais do Brasil, que hoje têm suas dívidas financiadas

pela Caixa Econômica Federal a juros de 12% ao ano. Por outro lado, existem linhas

de financiamento para empresas de menos de 6% ao ano. O objetivo era alongar
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essa dívida, mas até isso eles não conseguem.

O Ministro Padilha esteve aqui,  e ouvi  sua palestra. Ele nos disse que a Caixa

Econômica  Federal  não  fará  o  financiamento  do  BNDES,  mas  tentará  apelar  ao

Banco do Brasil para conseguir que este financie os hospitais.  O Robson também

esteve presente nessa reunião. A dificuldade é grande, mas o problema não ocorre

somente  lá,  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  mas  aqui  também.  Há  pouco,  os

Deputados Doutor Wilson Batista e Duarte Bechir estiveram comigo na Comissão de

Saúde, e veja, Deputado João Leite, o Ipsemg não quer atualizar a sua tabela nem

autorizar  fazer,  como  disse  o  Deputado  Doutor  Wilson  Batista,  a  radioterapia

conformada para  câncer  de  próstata.  Além  disso,  o  Ipsemg também  não  nos  dá

nenhuma resposta. Hoje o Ipsemg está pagando por uma cirurgia oncológica menos

que o SUS, que tem a tabela mais baixa do mundo. A tabela do governo federal, do

SUS, é a tabela mais baixa do mundo. Talvez só mesmo Biafra ou outros assim como

ele possam ter uma tabela como essa. Apesar de o SUS ser um projeto maravilhoso,

infelizmente o financiamento precisa dele, mas não tivemos nenhuma resposta da

Sra. Jomara nem do Sr. Fernando, apesar dos “e-mails” que enviamos. Aliás, eles já

estão convidados a participar de uma reunião da Comissão de Saúde no dia 22, a fim

de realmente sabermos o que está sendo planejado pelo Ipsemg e conhecer a sua

parte financeira.

Não adianta, Deputado João Leite, o governo federal querer, com 3,5%, dar saúde

aos  brasileiros.  Assim,  é  importante  unirmos  esforços  com  o  Presidente  da

Assembleia  e  com  toda  esta  Casa,  que  está  buscando  um  projeto  de  iniciativa

popular que vai conceder algo em torno de 10% para a saúde.

Por fim, parabenizo muito sua maneira de olhar esse problema, mas, como já disse,

se a inflação vier,  não vai  haver  tabela, nem governo de Estado, nem projeto de

Brasil.

O Deputado João Leite* - O Deputado Arlen Santiago está esquentando o debate,

Deputado Adelmo Carneiro Leão. O Deputado Carlos Mosconi também já chegou.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Quero só dizer uma questão. É

uma conta de aritmética. O Deputado Arlen Santiago está dizendo que o governo

federal aplica 3,5% das suas receitas na saúde. V. Exa. me parece que também está.
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O Deputado João Leite* - Disse 3%.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Está bom, 3%. Estamos tratando

do projeto de lei de iniciativa popular com o apoio da Assembleia Legislativa, com o

nosso apoio veemente, e a Assembleia está de parabéns, pois conseguiu entregar ao

Henrique Eduardo Alves 440 mil assinaturas, e vamos além...

O Deputado João Leite* - Gosto de falar em meio milhão de assinaturas.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - E vamos passar do meio milhão.

Agora  farei  uma  conta  simples.  Os  dados  que  tenho  -  aliás,  gostaria  de  ser

contestado  sobre  eles  -  mostram  que  esse  projeto  de  lei  implicará,  em  sendo

aprovado, um acréscimo de R$40.000.000.000,00 no setor de saúde. É isso?

O Deputado João Leite* - Não tenho esse dado. O Deputado Carlos Mosconi pode

nos ajudar. Sendo aprovado, Deputado Carlos Mosconi... Só para encerrarmos, Sr.

Presidente. Deputado Carlos Mosconi,  o Deputado Adelmo Carneiro Leão faz uma

pergunta:  Serão  R$40.000.000.000,00  se  aprovado  o  investimento  de  10%  do

governo federal?

O Deputado Carlos Mosconi (em aparte)* - Mais R$40.000.000.000,00.

O  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão  (em  aparte)  -  V.  Exa.  deu  um  dado  muito

interessante: que hoje o governo federal aplica em torno de R$80.000.000.000,00.

O Deputado João Leite* - A previsão é de R$81.000.000.000,00.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão (em aparte) - Vamos fazer a conta redonda para

ficar fácil o nosso cálculo. Vou errar em R$1.000.000.000,00: R$40.000.000.000,00

significam  o  acréscimo.  Estamos  aplicando  R$80.000.000.000,00,  matemática

elementar.  Significa  que,  aplicando  10%  das  receitas  brutas  da  União,

acrescentaremos um terço. São R$40.000.000.000,00, R$80.000.000.000,00. Se se

aplicam  R$40.000.000.000,00,  serão  R$120.000.000.000,00.  Portanto,  serão  mais

R$40.000.000.000,00. É isso? Que conta matemática leva vocês a concluírem que o

governo aplica hoje 3% da receita? Não cabe. A matemática está afrontando todo o

argumento de vocês. Hoje o governo aplica em torno de 7%, é pouco, queremos

10%. Aí, sim: pegamos um terço sobre 7% e chegaremos aos 10%, próximo de 7%.

Por isso é que digo que a verdade é inexorável.

O Deputado João Leite - O próximo orador dará a palavra para continuarmos este
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debate. Quero muito agradecer ao Deputado Adelmo Carneiro Leão. O debate com o

Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Deputado Bonifácio Mourão e o Deputado Arlen

Santiago foi em alto nível. Houve uma grande contribuição. Quero agradecer a todos,

o tempo que V. Exa. me concedeu e a garantia para que eu pudesse manifestar-me

da tribuna da Assembleia. Muito obrigado, Presidente Deputado Hely Tarqüínio. V.

Exa. realmente é do meu coração.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Leonardo Moreira.

O Deputado Leonardo Moreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados e público que nos

acompanha pela TV Assembleia, em primeiro lugar gostaria de parabenizá-lo pela

condução dos trabalhos. V. Exa. tem tido comportamento exemplar e republicano, é

um  exemplo  para  todos  nós  no  Parlamento,  provocando  esse  debate  altamente

valoroso para a população e o Parlamento mineiro.

Temos a honra de ter sido, na Comissão de Administração Pública, relator de um

projeto que mostra realmente o avanço, o progresso e o momento positivo que vive o

Estado de Minas Gerais. O Projeto de Lei nº 3.843/2013, do Governador do Estado,

reajusta as tabelas de vencimento básico das carreiras que indica, institui gratificação

complementar no âmbito da escola de saúde pública, institui  a  carreira de Auditor

Assistencial Estadual do SUS no Estado de Minas Gerais e dá outras providências. O

projeto tem uma amplitude realmente jamais vista, pois o governo do Estado está

investindo nos servidores e valorizando as pessoas que são a ponta da lança e as

operadoras  da  máquina  pública.  O  governo  do  Estado  vive  um  momento  de

progresso, avanço e transformação. Temos atuação nos mais longínquos rincões de

Minas Gerais.

Esse projeto, da maior importância, foi enviado a esta Casa Legislativa com o zelo e

com o carinho do governo do Estado,  para valorizar  seu servidor.  Entre todas as

unidades  da  Federação,  o  governo  de  Minas  Gerais  é  o  que  mais  investe  em

segurança pública.

Como membro da Comissão de Segurança Pública, também é importante lembrar a

todos que nos acompanham pela TV Assembleia que, há dias, o governo do Estado

de  Minas  Gerais  fez  o  maior  concurso  para  Delegados  de Polícia  da  história  do

Estado, talvez um dos maiores concursos do Brasil, dotando todas as comarcas do
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cargo de Delegado de Polícia. É o governo que mais investe em vagas no sistema

prisional, o que mais equipa e ampara a força de segurança pública. E agora, com o

projeto enviado à Assembleia Legislativa, ele faz jus àquela parcela que, por algum

tempo, não vinha sendo contemplada. Agora, o governo do Estado está reajustando

as  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  que  indica,  institui  Gratificação

Complementar no âmbito da Escola de Saúde pública, institui a carreira de Auditor

Assistencial Estadual do Sistema Único de Saúde no Estado de Minas Gerais e dá

outras providências.

Realmente, é a Minas da transformação, é a Minas da realidade. Um projeto dessa

natureza,  dessa  amplitude,  dessa  magnitude  -  nós,  outro  dia,  na  Comissão  de

Administração Pública da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais tivemos

a oportunidade de ser o seu relator -  contempla diversos setores.  Vemos nele as

reivindicações de diversas categorias e podemos observar a alegria de muitos ao

serem lembrados com carinho, com zelo da parte do governo do Estado, pela pessoa

do Governador Antonio Anastasia.

Diga-se  de  passagem  que  a  primeira  eleição  do  Governador  Aécio  Neves  e,

posteriormente, a sua reeleição - e agora, com o Governador Anastasia ocupando a

chefia do Executivo Estadual -, promoveram essa mudança positiva, essa mudança

que  serviu  de  exemplo  não  só  para  o  Brasil,  como  também  para  organismos

internacionais, que copiaram o nosso modelo de gestão. Minas hoje recebe a visita

de  vários  Estados  e  de  vários  Países.  É  a  Minas  do  progresso,  a  Minas  da

transformação, a Minas Gerais que dá certo, a Minas Gerais do Poder Executivo que

realmente atua.

Outro dia tivemos a oportunidade - e isso está diretamente relacionado ao projeto

de lei  que trata  de  diversas  carreiras  do funcionalismo -  de  estar  em um evento

promovido  pela  política  do  governo  do  Estado,  que  beneficiará  diretamente  853

Municípios mineiros. O governo de Minas Gerais tem sido apartidário nessa questão,

tem sido um eterno defensor do funcionalismo.

Sr. Presidente, há que se fazer uma ressalva. Logicamente, qualquer governante

que ocupa um cargo público quer para o seu comandado, para o seu subordinado o

maior  e melhor  vencimento  que estiver  a seu alcance.  Mas o  governo de Minas
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Gerais, já com a chegada do Governador Aécio Neves e a sua reeleição e, agora,

com certeza, com a administração de um dos maiores gestores públicos que o nosso

País já produziu, o Prof. Antonio Anastasia, o governo de Minas Gerais prima pela

responsabilidade. Hoje em dia o governo de Minas Gerais não adota a política do

quanto pior melhor. Quando vemos uma tabela de reajuste de servidores, o governo

do Estado faz isso de direito e de fato. As pessoas terão condição de receber.

Outro dia tive oportunidade de realizar, por longas horas, um debate muito amplo.

Sr.  Presidente, Deputados Duarte Bechir  e Doutor Wilson Batista, seria muito fácil

para mim, como relator da matéria, e para V. Exas., que percorrem o Estado de Minas

Gerais  e  sabem  o  quanto  este  Estado  foi  transformado  com  a  chegada  do

Governador Aécio Neves, dizer isso. Hoje todos sabem disso, mas, anteriormente,

muitas  pessoas  não  sabiam  que  nosso  Estado  tinha  quase  300  Municípios  sem

ligação asfáltica. Hoje, no que depende da competência do governo estadual, Minas

Gerais está toda ligada por asfalto. Essa política foi instituída pelo Governador Aécio

Neves e tem tido continuação com o Governador Anastasia.

Isso  tudo  tem  relação  com  a  carreira  do  servidor,  tanto  que,  na  Comissão  de

Administração Pública, por parte dos servidores, foi feita essa referência, pois, antes

da chegada do nosso Governador Aécio Neves e do Governador Anastasia, essas

pessoas  tinham  de  utilizar  cavalos  e  mulas  para  prestar  o  atendimento.  Esses

servidores, que foram beneficiados por esse projeto, fizeram essa manifestação na

Comissão  de  Administração  Pública.  Muitas  vezes  perguntam  ao  Deputado:

“Deputado,  o  que  tem  a  ver  asfalto  com  plano  de  carreira  dos  servidores?”.

Estabeleço uma conexão, que foi tratada no projeto. Deputado Duarte Bechir, sou o

relator  desse  projeto.  Na  Comissão  de  Administração  Pública,  os  servidores

beneficiados disseram: “Hoje as nossas condições de trabalho são melhores”.

E  eles  não  citaram  somente  as  estradas,  mas  também  a  questão  da  telefonia

celular, que este governo levou aos Municípios, aos Distritos e aos mais longínquos

rincões do Estado. O que o telefone celular tem a ver com isso? Tudo, pois o servidor

que está sendo beneficiado por  esse projeto,  muitas vezes, onde trabalhava, não

dispunha disso.

A grande maioria dos parlamentares, como o grande Deputado Adelmo Carneiro
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Leão,  o Deputado Hely  Tarqüínio,  o  Deputado Duarte  Bechir,  o  Deputado Doutor

Wilson Batista e o nosso Líder, Deputado Bonifácio Mourão, sabem quão grande é

este Estado, que chega a ser do tamanho de um país como a França. Apesar disso,

muitas vezes ele é comparado a outros Estados, como Espírito  Santo e o Rio de

Janeiro.  Temos  de  fazer  essa  ressalva,  pois  outro  dia,  Deputado  Duarte  Bechir,

fizemos isso. V. Exa. defendia com veemência essa questão quando era feita uma

comparação  esdrúxula  com  outros  Estados  da Região  Sudeste.  A meu ver,  essa

comparação com o Espírito Santo e o Rio de Janeiro é esdrúxula. Minas Gerais tem

uma extensão territorial enorme e um número grande de Municípios, 853. Quando

querem estabelecer um vínculo, seja de servidor, seja de qualidade do atendimento,

seja de piso salarial  e remuneração, com um Estado que faz divisa com o nosso,

como o Espírito Santo e o Rio de Janeiro, pelos quais tenho muito respeito e carinho,

mas que contam com 60 a 80 Municípios, vemos que as políticas são totalmente

diferentes.  E  há essa questão dos Estados  produtores de petróleo.  Esperamos  e

veementemente  pedimos  que  esses  recursos  cheguem  ao  nosso  Estado,  o  que

impactará diretamente na vida dos servidores, pois será entrada de receita. Isso é o

que estamos discutindo.

Acabou de chegar o grande Deputado Arlen Santiago, que também percorre este

Estado  diuturnamente,  pois  é  um  Deputado  trabalhador,  que  conhece  os  nossos

problemas.  Sr.  Presidente,  Deputado  Duarte  Bechir  e  Deputado  Doutor  Wilson

Batista, que também presta relevante serviço à população de Minas Gerais, ontem

estávamos na Comissão de Segurança Pública discutindo isso. Falo de servidor. Não

estou fazendo política. Estou mostrando a realidade ao Parlamento mineiro e ao povo

que nos acompanha pela TV Assembleia.

Hoje, Minas Gerais, com 853 Municípios, em termos de investimento em segurança

pública  no  País,  tem  0,5%  por  parte  da  União.  Logicamente,  se  tivéssemos

tratamento igualitário, as coisas seriam diferentes. Deputado Duarte Bechir, há entes

da Federação com um sétimo do tamanho do Estado de Minas Gerais que recebem

quantias  exorbitantes  para  a  segurança  pública.  Isso  é  uma  discriminação  com

impacto direto na vida do servidor. Tudo o que deixa de vir por direito, por fato, por

legalidade, para o Estado de Minas Gerais é uma perda que nosso servidor tem.
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Então, é um apelo que fazemos. Deputado Duarte Bechir, é impossível fugir desse

tema ao presenciarmos a visita da Presidenta Dilma ao nosso Estado durante dois

dias,  anunciando  investimentos,  para  que  realmente  possamos  fazê-los,

principalmente, Deputado Doutor Wilson Batista, em relação ao servidor, que tem sido

tratado com o maior carinho, com o maior respeito, com a maior sinceridade e, acima

de tudo, com responsabilidade, desde o governo Aécio Neves e, agora, no governo

Antonio Anastasia, esse grande gestor público. Isso se chama respeito, compromisso,

seriedade com a coisa  pública.  Estamos tratando de reajuste de servidor  em um

Estado com 853 Municípios. “Data maxima venia”, não estamos nos referindo a um

Estado com 60, 80 Municípios.

Deputado  Duarte  Bechir,  a  Presidenta  Dilma  esteve  em  Minas  para  anunciar

recursos  que,  para  mim,  são  importantes,  porém  insuficientes.  Deputado  Doutor

Wilson Batista, o Estado tem suas limitações quando falamos em duplicação de BRs,

em metrô de Belo Horizonte, em anel rodoviário.  A BR é competência do governo

federal,  e  o Estado fica à mercê desse tipo de solicitação.  Ouso dizer,  Deputado

Duarte Bechir, que são recursos que vêm sendo prometidos há décadas. Toda época

de  eleição  uma  comitiva  de  fora  do  nosso  Estado  vem  aqui  prometer  recurso,

distribuir  alguma  coisa,  como  se  nossos  Prefeitos  precisassem  de  esmola.  São

recursos importantes, nossos Municípios querem e precisam, não de esmola, mas de

respeito.

Como vimos outro dia, no lançamento de um programa estadual do governo que

não tem qualquer sigla partidária, um programa apartidário, que vai atender todos os

853 Municípios mineiros. Então, quando vemos o anúncio para 100 Municípios que

serão  dotados  com  máquinas,  fica  a  nossa  decepção.  Talvez  até  Minas  Gerais

trocasse se fôssemos chamados a fazer uma reflexão, Deputados Duarte Bechir e

Doutor Wilson Batista: deixem que façamos o projeto, mas, novamente, em época de

eleição,  não.  A população de Minas Gerais  está cansada.  Já estamos quase nos

reunindo  aqui  para  fazer  esses  projetos.  Projetos  milionários,  que  vêm  sendo

debatidos há décadas. O que mais é preciso fazer,  Deputado Duarte Bechir? Isso

impacta diretamente na vida do nosso servidor. Isso é qualidade de vida.

Como bem lembrou o Deputado Lafayette de Andrada, quando houve a paralisação
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dos servidores da União,  ela foi  geral.  A insatisfação foi  geral.  Diferentemente do

Estado, do Município e das entidades que estão aqui constituídas no âmbito estadual,

que estão sujeitas à Lei de Responsabilidade Fiscal. Aliás, a discussão sobre a Lei de

Responsabilidade  Fiscal  trazida  à  Comissão  de  Administração  Pública  foi

brilhantemente defendida por V. Exa., Deputado Duarte Bechir.

Muitas pessoas dizem assim: o Estado tem um pouco mais para investir. A história é

o espelho da humanidade. É preciso lembrarmo-nos de como era Minas Gerais antes

da chegada do ex-Governador Aécio Neves, da sua reeleição, da eleição do melhor

gestor  público  dessa  geração,  o  Prof.  Antonio  Anastasia.  Somos  obrigados  a

reconhecer, Deputado Duarte Bechir, que o Estado mal fazia para quitar a folha de

pagamento.  Quando  falamos  em  reajuste  de  servidor,  estamos  tratando  aqui  de

compromisso, de realidade. O ex-Governador Aécio Neves, hoje Senador, e o atual

Governador Antonio Anastasia têm compromisso, têm responsabilidade, têm zelo pelo

servidor público.

Deputado Doutor Wilson Batista, a bússola de todos os políticos são as eleições.

Mais  que uma bandeira  partidária,  as  urnas  demonstram em Minas um resultado

implacável:  estou  me referindo  à  eleição  do ex-Governador  Aécio  Neves,  de  sua

reeleição para o governo do Estado, da eleição do nosso professor e Governador

Antonio  Anastasia.  Quando  falamos  em  urna,  falamos  também  de  servidores.  É

natural, é do debate, é do Parlamento, é democrático que existam opiniões contrárias,

que o contraditório, Deputado Duarte Bechir, surja, como bem defendido por V. Exa.,

pelo Deputado Lafayette de Andrada, pelos Líderes de governo, pelos Deputados que

apoiam esse projeto.

Gostaria de fazer uma ressalva: esse projeto que hoje é possível votarmos em favor

dos servidores públicos é uma realidade. Vemos alegria na face daquelas pessoas

que mais precisam, que não vêm à Assembleia fazer política. Nós, que fazemos parte

desse projeto que transformou Minas, que levou Minas em direção ao progresso, à

realidade,  a  uma  Minas  de  transformação  positiva,  a  uma  Minas  que  incluiu  os

mineiros de fato e de direito nos programas do Estado, podemos observar a alegria

dessa população que havia sido excluída.

Deputado Duarte Bechir, com muito prazer concedo aparte a V. Exa., que tem sido
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um Deputado exemplar, quando se trata dos interesses da população mineira.

O Deputado Duarte Bechir  (em aparte)  - Obrigado, Deputado Leonardo Moreira.

Estava aqui aguardando para fazer esse aparte, mas fui envolvido pelas palavras de

V. Exa., tanto que não solicitei aparte, aguardei o melhor momento, a fim de ter a

oportunidade de desfrutar das colocações, dos pensamentos e das ideias de V. Exa.,

que traz aos Deputados e a Minas Gerais um relato mais que perfeito,  um relato

vigoroso e consistente das transformações feitas pelo governo nos últimos anos, em

nossa Minas Gerais.

Deputado Leonardo Moreira, permita-me V. Exa. voltar ao ano de 2002 para falar

sobre  o Projeto  de  Lei  nº  3.843/2013,  de  autoria  do  Governador  do  Estado,  que

reajusta  as  tabelas  de  vencimento,  ou  seja,  concede  melhorias  salariais  para  os

servidores. Quero voltar ao ontem, a 2002, quando o Senador Aécio Neves assumiu o

governo de Minas. Para quem não tem ou não gosta de ter memória ativa, não gosta

de lembrar certos fatos, tenho certeza, Deputado Leonardo Moreira, que esse projeto,

no final de 2002, início de 2003, não seria recebido pela Assembleia, porque o Estado

estava em desconformidade financeira.

A receita estava aqui, e a despesa estava acima. O Estado gastava mais do que

arrecadava. O Estado não tinha política salarial  para seus funcionários porque, ao

final de cada mês, ao final de cada exercício, constatava-se déficit. Foi necessária a

minha  fala  e  a  pronta  intervenção  do  Governador  Aécio  Neves,  quando  criou  o

choque de gestão. Muitos querem transformar essa realidade, alegam que o Estado

não precisaria mais buscar investimentos externos. Nesta Casa, quando aprovamos a

vinda de recursos de outros países e da própria União, por meio do Banco do Brasil,

questionam o pedido de dinheiro no contexto do choque de gestão. Ora, se voltarmos

a janeiro de 2003, quando Aécio Neves tomou posse, o Estado não tinha capacidade

de buscar nenhum financiamento fora porque gastava mais do que arrecadava. Foi

preciso organizar, e aí aconteceu o choque de gestão, que foi muito bem aplicado e

planejado. A execução se deu por meio da administração do Vice-Governador,  na

época o Prof. Anastasia. A confiança que o Governador Aécio Neves tinha e tem no

atual Governador possibilitou que este, com tranquilidade, zelo e discrição, separando

política de técnica, desse essa resposta tão esperada a Minas Gerais.
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Deputado Leonardo Moreira, hoje V. Exa. nos dá oportunidade de discutir o Projeto

de Lei nº 3.816. Quando se concede reajuste salarial, é porque existe capacidade.

Não se dá o que não se tem. Não se propõe o que não se pode fazer. Hoje, o Estado

pode oferecer.  Entretanto,  foram dias  difíceis,  foram administrações responsáveis,

decisões tomadas diferentemente das hoje tomadas pelo governo federal. Enumero

um exemplo para V. Exa., pois em Minas enxugamos a máquina pública. Pegamos o

dinheiro gasto com políticos, com afiliados de partidos A, B e C que vinham a formar o

governo e dividir o bolo, e cortamos. Ou melhor, o Senador Aécio Neves cortou mais

de 2 mil  cargos comissionados no Estado.  Se o povo não se lembra,  ele próprio

diminuiu o vencimento do Governador do Estado. Deputado Wilson Batista, poucas

pessoas aqui se lembram ou falam que o Governador de Minas Aécio Neves diminuiu

o próprio vencimento em 2003. Não se fala.

Ao observamos as ações do governo de Minas, o que se fez aqui, o que se propôs

e se realizou, percebemos que tudo hoje se materializa no Projeto de Lei nº 3.816. Se

hoje é possível oferecer reajuste aos servidores é porque foi plantado lá atrás, fez-se

uma administração séria,  competente e isenta de ficar  apadrinhando políticos.  Os

gastos com a máquina foram cortados, ao contrário do que faz o governo federal.

Deputado  Leonardo  Moreira,  V.  Exa.  sabe  que  estão  sendo  criadas  novas

secretarias  no governo federal.  Quando o atual  partido  assumiu a Presidência da

República,  eram 28 Ministérios;  hoje,  chega-se a  39 ou 40,  ou  seja,  os  recursos

gastos  com  os  políticos,  com  os  partidos  que  são  desnecessários  no  governo,

poderiam ser  revertidos  para  o  bem da população,  por  exemplo,  para a  área da

saúde. Poderíamos cobrar mais.

Cabe uma deferência especial ao Presidente Deputado Dinis Pinheiro, à Comissão

de Saúde e aos demais membros desta Casa, pois solicitaram mais recursos e a

resposta do governo foi que não tinha, que não podia. E não tem e não podia por

quê? Porque gasta mal.

A máquina está inchada, com afilhados do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste, da

Bahia, do Mato Grosso. Dizem: “Tenho de conviver com essas pessoas. Se o partido

A se dispuser a me apoiar, vou fazer mais um Ministro do partido A; se o partido B

quiser me apoiar, venha ser Ministro comigo; se o partido C quiser me apoiar, crio a
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Secretaria da Aviação, porque o dinheiro é meu, vou cuidar do povo dessa forma”.

Isso é projeto de poder,  não de governo. Aqui em Minas, porém, é diferente. O

Projeto de Lei nº 3.843/2013, que discutimos, concede reajuste salarial porque houve

lá  atrás  o  que  muitos  não  aceitam  e  querem  apagar,  o  choque  de  gestão,  que

significa choque de responsabilidade, de quem tem compromisso com a população,

de quem não está  no  governo apenas  para  fazer  política.  Aquele  que assume o

governo somente com a ideia de fazer política, política e política vai ajudar os seus

apaniguados, os seus afilhados, mas não o povo. Na semana passada, o governo

lançou  o  programa  Pró-Município,  destinando  R$2.100.000.000,00  para  o

fortalecimento  dos  Municípios.  O  menor  Município,  com  até  5  mil  habitantes,  vai

receber R$350.000,00 para fazer a obra que o Prefeito idealizar, como pavimentação,

construção de posto de saúde, canalização de água e esgoto. O governo estadual vai

destinar R$2.000.000,00 aos Municípios.

Minas Gerais ficou conhecida como Estado competente, sério e dinâmico para se

investir,  mas,  segundo alguns,  não tem capacidade,  pois  teve  problemas quando

indicou alguns - tudo isso na tentativa de descaracterizar a relação do governo de

Minas com a sua administração.

Deputado  Leonardo  Moreira,  não  queria  tê-lo  interrompido.  A fala  de  V.  Exa.

encaminhava para o perfeito entendimento daqueles que, apesar de terem ouvido,

não querem  ouvir;  daqueles  que  têm olhos  e  se  fingem de cegos;  daqueles  que

tentam manipular a verdade imputando aos grandes líderes do Estado situações que

não merecem. Tudo o que vemos hoje em Minas Gerais, essa transformação, essa

seriedade só foi possível graças ao Aécio Neves, mineiro de coragem, garra e visão.

O Brasil espera uma resposta positiva dele, de modo a poder emprestar também ao

País a sua capacidade de transformação,  envolvimento e responsabilidade com a

coisa pública. Nós, daqui de baixo, não permitiremos que a verdade seja modificada,

manipulada. Atentos, como sempre estivemos, vamos ficar sensíveis à população,

valorizando todas as ações do governo.

Deputado Doutor Wilson Batista, o Governador Anastasia vai ficar na história, vai

passar  pelo governo de Minas e deixar  uma história  a ser copiada de seriedade,

competência, sensibilidade e comprometimento. Essa história teve início com o Aécio,
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que,  em seu pronunciamento,  na última semana,  disse:  “De todos os gestos  que

realizei até aqui, na vida pública, gostaria de ressaltar um. Quando entrou em meu

gabinete o Anastasia, atual Governador de Minas, olhei para ele e disse que seria o

próximo governo do Estado”. E, onde vai no Brasil, nos quatro cantos do País, tem

falado  do  reconhecimento  do  nosso  governo.  Os  demais  Governadores  e  as

lideranças  políticas  reconhecem  o  Governador  Anastasia  como  uma  pessoa  de

qualidade,  um vencedor.  Nós,  de  Minas  Gerais,  temos  de agradecer-lhe e,  claro,

compartilhar a alegria deste governo.

Deputado Leonardo Moreira, encaminho favoravelmente a discussão do Projeto de

Lei nº 3.816/2013, mas trazendo à tona a lembrança de que isso é possível hoje,

porque o passado foi correto. Lá atrás, fizemos o dever de casa. Se não o tivéssemos

feito, o presente não seria o mesmo.

Agradeço a V. Exa. e espero continuar acompanhando a fala importante com que V.

Exa. nos brinda. Parabéns pela forma com que tem tocado o projeto de lei, dando-nos

oportunidade  de  realizar  uma  discussão  tão  próxima  da  realidade.  Obrigado,

Deputado, e parabéns.

O Deputado Leonardo Moreira - Eu é que agradeço ao Deputado Duarte Bechir a

sua contribuição ao Parlamento mineiro.

Deputado Paulo Guedes, com certeza, será um enorme prazer conceder-lhe aparte.

V. Exa. é um Deputado que admiro, trabalhador, um exemplo ao Parlamento mineiro.

Será um enorme prazer conceder-lhe aparte. Só gostaria de concluir alguns pontos e

será uma satisfação para mim ser aparteado por V. Exa.

Deputado  Duarte  Bechir,  temos  a  oportunidade  de  tratar  do  reajuste  dos

vencimentos dos servidores do Estado de Minas Gerais e de observar o que diz V.

Exa. sobre o tema. Isso é muito importante para todos nós, que estamos aqui sendo

assistidos  e  observados  pela  TV  Assembleia.  A fala  de  V.  Exa.  nos  leva  a  uma

reflexão. Momentos antes, Sr. Presidente, Deputados Doutor Wilson Batista e Paulo

Guedes,  eu  falava  que  mais  que  uma  política,  mais  que  um  partidarismo,  o

reconhecimento  das  urnas  é  implacável.  No  Estado  de  Minas  Gerais,  há  o

reconhecimento  a  esses  dois  homens  públicos:  o  Senador  Aécio  Neves  e  o

Governador Anastasia. Queira Deus que o Senador Aécio Neves seja encaminhado
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para responder pelos destinos do nosso Brasil e da nossa nação; que seja o nosso

futuro Presidente da República, se assim Deus o desejar, porque tenho certeza de

que  a  população  assim  quer.  Principalmente  em  Minas  Gerais,  sua  votação  a

Presidente será avassaladora, pois, como V. Exa. disse, Minas viveu essa política da

realidade,  da seriedade,  do compromisso,  que foi  implantada pelo Senador  Aécio

Neves. V. Exa. foi muito feliz ao mencionar esse nexo do tempo. Se hoje estamos

discutindo  aumento  para  o  servidor  público,  Deputado  Doutor  Wilson,  é  por  que

tivemos  um  político  extremamente  responsável;  com  certeza  um  dos  maiores

Governadores que Minas já teve: o hoje Senador Aécio Neves. Peço a Deus que

ilumine a sua caminhada, para que ele possa, em um futuro bem próximo, levar todas

essas benesses que estão recebendo os nossos servidores à área dos servidores

federais,  com a sua chegada à Presidência da República. Por que não? Estamos

tratando dos servidores do Estado, mostrando esse exemplo real de ganho. Também

é importante a fala de V. Exa., que lembrou muito bem o que fez o nosso Senador

Aécio  Neves,  cujas  ações  impactam,  Deputado  Doutor  Wilson,  diretamente  esse

projeto de lei.

Na  Comissão  de  Administração  Pública  somos  cobrados  quanto  ao  pacto

federativo.  O  Senador  Aécio  Neves  tem  defendido  a  revisão  da  concentração de

recursos  nas  mãos  da União,  pois  suas ações impactam diretamente  a  vida  dos

nossos servidores. Quem sabe, se houvesse uma distribuição mais igualitária, mais

justa,  mais  humana,  mais  adequada dos  recursos,  Deputado Duarte  Bechir,  esse

reajuste proposto aqui, que é o reajuste da realidade, poderia ser maior? O governo

de  Minas,  com  a  seriedade,  com  o  compromisso  que  tem  com  o  servidor,  está

proporcionando esse reajuste. Se tivéssemos não só 0,5% investido em segurança

pública,  quem  sabe  poderíamos  investir  mais  nos  nossos  servidores  das  outras

áreas?

Faço questão de citar  a atuação do nosso Senador Aécio Neves quanto a essa

matéria. Logicamente, congratulo-me por tudo aquilo anunciado na valorosa visita da

Presidente  Dilma,  que esteve em Minas  Gerais,  quanto  a  aporte de  recursos em

nosso Estado. Temos de tomar cuidado para isso não ser confundido com recurso de

eleição, porque esperamos por isso há décadas. Mas louvo a iniciativa e torço, como
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mineiro, como cidadão, como parlamentar, para que saiam esses recursos, mas eles

são insuficientes para a nossa realidade de 853 Municípios.

O  Senador  Aécio  Neves,  ontem,  fez  um  contraponto  citando  pelo  menos  10

cobranças  feitas  ao  governo  federal,  em  relação  a  aspectos  em  que  deixou  de

favorecer Minas Gerais e os mineiros. Deputado Wilson,  o senhor,  que viaja pelo

Estado  de  Minas  Gerais,  pode  chegar  a  um  Município  e,  sendo  da  base  de

sustentação do Governador Anastasia, será bem recebido, porque o senhor só vai

ofertar à população aquilo que efetivamente pode ser concretizado. Aliás, essa é a

realidade, a tônica do nosso ex-Governador Aécio Neves e uma constante do nosso

Governador Anastasia.

Foi enfatizado pelo nosso Senador, no Congresso Nacional, o motivo por que o PT

abandonou  o  metrô  de  BH,  o  que  impacta  diretamente  a  vida  do  servidor.  Se

tivéssemos  metrô,  que  foi  prometido  há  décadas,  em  Belo  Horizonte,  os  nossos

servidores  poderiam  se  locomover  com  mais  facilidade,  haveria  mais  postos  de

trabalho, as coisas fluiriam melhor para essas categorias. Essa foi uma reivindicação

que recebemos na Comissão de Administração Pública dos próprios servidores. Não

sabemos porque o PT - e quando falamos PT nos referimos ao governo - abandonou

o metrô de Belo Horizonte.

Por que até hoje não se duplicou a BR-381? Quantas vidas ainda precisarão ser

perdidas nessa BR, que, há décadas, vem sofrendo com o descaso? Por que até

hoje, sempre em véspera de eleição, dizem que o projeto está pronto e que a obra

será executada? Mas vidas continuam sendo ceifadas. Isso tem impacto direto na

vida  dos  nossos  servidores,  pois  muitos  deles  se  utilizam  da  BR-381  para  se

locomover,  para  ir  ao  trabalho.  Essa  foi  uma  reivindicação  que  recebemos  dos

servidores. Deputados, lutem pelas nossas estradas, pois nossos servidores colocam

suas vidas em risco na BR-381.

O PT tirou dos mineiros os milhares de empregos da nova fábrica da Fiat. E isso

impacta a vida do nosso servidor,  que está sendo tratado com tanto carinho pelo

Governador.  A partir  do  momento  em  que  tiramos  os  milhares  de  empregos  que

seriam  concedidos  por  uma  nova  fábrica  da  Fiat  em  nosso  Estado,  estamos

penalizando  direta  e  indiretamente  o  nosso  servidor.  Esse  tema  também  está
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agregado ao projeto do servidor.

As obras do Anel Rodoviário não foram realizadas. Ou não há servidor que passe

pelo Anel Rodoviário? Chego a ficar extenuado ao ver que estamos nos aproximando

de mais uma eleição, e mais promessas vêm. Sinceramente, Deputado Duarte Bechir,

sinto  uma extrema indignação:  por  que  até  hoje  não  foi  tomada  providência  em

relação ao Anel Rodoviário? Quantas vidas mais nós, mineiros, teremos de perder?

Quantas vidas mais os servidores que estão sendo beneficiados com aumento nesse

projeto  terão  de  perder  nesse  maldito  Anel  Rodoviário,  cujo  problema  não  foi

resolvido? Mais uma vez, chega a eleição, vem a promessa, como se isso fosse uma

esmola de que nós, mineiros, precisássemos. É uma obrigação que há décadas vem

deixando de ser cumprida.

A gente passa muito por ali, Deputado Duarte Bechir, cortando caminho para o Sul

de Minas, na BR-040 e na BR-116, principalmente na 040, porque há um enorme

fluxo de servidores das cidades-polo de Conselheiro Lafaiete, etc. Se eu for citar as

cidades que se utilizam da BR-040... Se pudéssemos, Deputado Duarte Bechir, fazer

uma estatística desses servidores que estão sendo beneficiados por esse projeto -

beneficiados realmente, com compromisso - e que se utilizam da BR-040, ficaríamos

alarmados. Eu diria que a 040 é uma lamúria dos servidores e dos mineiros de forma

geral, já é motivo de desespero. De Juiz de Fora para a frente, está tudo certo, mas,

daqui até Juiz de Fora, você tem de ir rezando, pedindo a Deus para fazer uma boa

viagem,  para  que a  família  seja  abençoada,  porque,  mais  uma vez,  vemos  uma

falácia em véspera de eleição. Estou cansado disso, Deputado Duarte Bechir. Nunca

pedi para discutir um projeto, mas não aguento mais mentira. Mentira, em cima de

mim, não vai ser colocada mais. Estou aqui para defender um projeto que é realidade:

o  aumento  para  os  nossos  servidores,  que  está  sendo  dado  com  maestria,

competência  e  brilhantismo  pelo  governo  estadual.  Estamos  aqui  defendendo

seriedade,  realidade,  compromisso  que  o  governo  estadual  está  tendo  com  os

servidores.

Há outra coisa muito importante, Deputado Duarte Bechir,  e é um tema que me

preocupa,  Sr.  Presidente.  Por  que o  PT abandonou o  Aeroporto  Internacional  de

Confins? Isso tem impacto direto na vida do nosso servidor. Deputado Hely Tarqüínio,
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nosso querido Presidente regimentalista,  pessoa que não cesso de parabenizar  e

cumprimentar pelo exemplo que é no Parlamento mineiro, o Aeroporto Internacional

de Confins está abandonado. Sua administração é competência do governo federal.

Agora que se avizinham grandes competições, a Copa das Confederações e a Copa

do Mundo, constatamos que o aeroporto está em estado de calamidade pública. Em

que isso impacta a vida do servidor? Ora, ela será diretamente impactada. Com o

fluxo de pessoas que visitarão o nosso país, os servidores da área da saúde, da

educação, da segurança pública, de todas essas áreas aqui citadas, serão afetados

diretamente por esse abandono do Aeroporto Internacional de Confins.

Outra coisa me causa estranheza e também está diretamente ligada a esse fato,

Deputado Duarte Bechir - não precisa nem estabelecer nexo algum. Por que não é

defendida por parte do governo federal, por parte do PT, a questão dos “royalties” do

minério? Se houvesse a defesa dos “royalties” do minério do maior Estado produtor,

Minas Gerais,  com certeza a realidade seria outra.  O recurso que seria  dado ao

nosso servidor,  como estamos discutindo nesse projeto, seria muito maior.  Temos

uma Presidente que, com muito orgulho, se diz mineira. Por que não defende, então,

os “royalties” do minério, que têm impacto direto nessa questão?

Presidente, Deputado Paulo Guedes, Deputado Adelmo, Deputado Duarte Bechir,

não consigo estabelecer uma vinculação indireta. Essa é uma vinculação direta com o

projeto de que estamos tratando porque diz respeito a recurso, e tudo que trata de

recurso tem de ter um impacto direto na vida do servidor.

Outra  questão,  Deputado  Duarte  Bechir,  é  o  porquê  de  termos  tido  esse  veto

presidencial aos benefícios de Estados como Minas Gerais. Não sei se V. Exa. se

lembra de que, na Comissão de Administração Pública, os servidores contemplados

com aumento nesse projeto disseram que se esses recursos do petróleo tivessem

chegado há mais tempo talvez eles estariam tendo uma parcela maior de aumento.

Eu disse que sem dúvida. Lamentavelmente, temos de salientar que há um impacto,

e a minha opinião está aberta ao contraditório.

O Deputado Paulo Guedes está me solicitando um aparte e eu o darei com muita

satisfação assim que concluir este pensamento. Eu nunca faço uso da tribuna, mas

hoje resolvi  falar um pouco mais, por isso peço a V. Exa. que tenha um pouco de



1341
____________________________________________________________________________

paciência porque o aparte de V. Exa. contribui para qualquer discussão do Legislativo

mineiro.  O  aparte  de  V.  Exa.  é  peça indispensável  a  qualquer  assunto  que  seja

tratado no Legislativo mineiro. No momento oportuno concederei o aparte a V. Exa.

Outro fato que foi  citado ontem é o porquê de o governo federal  ter  tirado dos

mineiros  os  milhares  de  empregos  que  seriam  gerados  pelo  polo  acrílico  da

Petrobras, Deputado Duarte Bechir.  Será que Minas Gerais não precisa? Isso tem

impacto  direto  na  vida  do  nosso  servidor.  Os  que  me  acompanham  pela  TV

Assembleia podem achar que o Deputado Leonardo Moreira, por ser do PSDB, por

ser Vice-Líder do governo, está estabelecendo um contraponto político. Não, aqueles

que me conhecem sabem há quanto tempo não faço uso da tribuna. Mas tenho de

dizer  que,  no  momento  em que tratamos  de reajuste  de  servidor,  vemos que os

empregos que  seriam gerados pelo  polo  acrílico  da  Petrobras  foram retirados de

Minas Gerais. Isso gera uma impactação direta na vida dos nossos servidores, o que

já  foi  cobrado  por  nós,  integrantes  da  Comissão  de  Administração  Pública  da

Assembleia Legislativa. Não podemos falar em aumento dos servidores sem falar em

recursos, mas o recurso está concentrado nas mãos da União, e não existe lei de

responsabilidade fiscal para a União. Temos para os Estados e para os Municípios.

Então, quando vemos Minas Gerais perdendo fábrica, perdendo emprego, e estamos

tratando de aumento de servidor, é importante fazer esse questionamento a você,

telespectador mineiro. Por que tanta desigualdade?

Por  que  tanta  injustiça  com  o  mineiro,  com  a  população  de  Minas  Gerais?  O

Deputado  Leonídio  Bouças  chega  ao  Plenário;  Deputado  com  quem  temos  a

satisfação de dividir uma cadeira neste Parlamento.

Citamos esse grande estadista, o Senador Aécio Neves, que tem impacto direto no

projeto de reajuste dos servidores. O governo federal, o PT, não está desatrelado de

uma sigla partidária. Assim como digo que o governo de Minas Gerais é um governo

PSDB,  não  há  como  desatrelar  o  governo  da  sigla  por  dever  constitucional,  e

podemos expressar  isso da tribuna,  salvo se mudar  a lei  constitucional  do nosso

Estado e do País. Por que o governo do PT impediu Minas de ter acesso asfaltado

em 100% dos seus Municípios? Isso tem tudo a ver  com o  reajuste  do  servidor,

Deputado  Duarte  Bechir,  porque  tínhamos  quase  300  Municípios  sem  ligação
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asfáltica.  E,  se não me engano,  apenas dois  trechos são de responsabilidade do

governo federal.

Deputado Duarte Bechir, telespectador mineiro e telespectadora mineira que nos

acompanham,  passada  uma  década,  Minas  Gerais  já  contemplou  todos  os  seus

Municípios com ligação asfáltica, mas ainda, se não me falha a memória, dois ou três

trechos que há muito mais de uma década estavam sob responsabilidade do governo

federal  ainda  não  foram  asfaltados.  Enquanto  temos  em  851  ou  852  Municípios

mineiros a ligação asfáltica, nos dois Municípios em que a União é responsável ou

mandatária dessa concessão, porque é uma BR, ainda não temos asfalto.

Assim  como disse  o  Deputado  Duarte  Bechir,  é  importante  dizer  que  hoje,  por

intermédio  do  nosso  Presidente  Deputado  Dinis  Pinheiro,  o  Parlamento  se

transformou no poder e na voz do cidadão. A Assembleia Legislativa, o Parlamento

mineiro como um todo tem o que falar, tem do que prestar contas a nossa sociedade.

Eis,  pois,  Deputados, Deputadas e público que nos vê pela TV Assembleia, meus

cumprimentos ao Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais,  pela sua contribuição de valor inestimável  para que nosso servidor

tenha esse ganho, para que existam políticas de realidade, de transformação, para

que  exista  a  Minas  da  realidade  e  não  do  loteamento  de  cargos.  Minas  Gerais

enxugou cargos quando a atual administração chegou aqui,  para que a Minas da

realidade fosse colocada em questão.

Também o meu louvor,  a  minha satisfação de estar  sendo capitaneado por  um

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,  Deputado Dinis

Pinheiro, defensor inconteste da causa dos servidores e do povo mineiro, Deputado

mais votado por duas vezes ao Legislativo Estadual e que está diretamente ligado a

esse projeto de realidade. O Deputado Dinis Pinheiro está diretamente ligado a essa

Minas da realidade, a essa Minas da transformação. Ele foi a Brasília. Minas Gerais

está capitaneando, por meio do Legislativo mineiro, esse movimento que houve pela

saúde.  Temos  de  louvar  a  Comissão  de  Saúde  da  Assembleia,  na  pessoa  do

Deputado Carlos Mosconi. E nosso Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, tem sido

parte dessa transformação, dessa mudança que tem trazido a todos nós, mineiros,

aos servidores que estão sendo contemplados por esse projeto, essa ideia de uma
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Minas Gerais que dá certo.

Minas Gerais é um pedaço de Brasil que dá certo, e isso se dá por meio dos nossos

antecessores, do Governador Aécio Neves, hoje Senador pela República.

O Governador Antonio Anastasia é servidor público de carreira. Precisamos sempre

lhe fazer uma menção honrosa muito especial.

Estimado Deputado Leonídio Bouças, defensor incansável dos servidores, exemplar

colega de Parlamento que tive a honra de conhecer - não podemos falar “há muitos

anos”,  não é, Deputado? -  e com quem tenho convivido há uma data expressiva,

quando vemos esse projeto que reajusta as tabelas de vencimento básico temos de

fazer justiça a esse homem público, o Governador Anastasia.

Para os que não sabem, ele foi Secretário de Planejamento e Gestão e ocupou

diversos postos do Estado quando Aécio Neves era Governador. E se Minas Gerais,

hoje, vive esse momento de progresso, avanço, realidade, transformação, mudança e

positivismo, temos de agradecer - e muito - ao Governador Antonio Augusto Junho

Anastasia,  de  cujo  governo  tenho  a  satisfação  de  ser  um  dos  Líderes  nesta

Assembleia Legislativa.

Quero também fazer justiça a um Presidente do Legislativo mineiro que diretamente

ajudou o servidor  a ter  essa conquista:  o Deputado Dinis Pinheiro,  Presidente da

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  que  está  sempre  aberto  ao

diálogo e que tem sido peça fundamental, importante no diálogo com o servidor para

a melhora das categorias. A Assembleia Legislativa, com sua Presidência, avançou.

Logicamente, o Deputado Dinis Pinheiro foi um parceiro de primeira hora, sempre no

primeiro  momento,  para  o  Governador  Aécio  Neves  e,  agora,  para  o  Governador

Anastasia. Assim como todos nós, do Parlamento, ele busca a Minas da realidade, a

Minas da transformação, a Minas do avanço, a Minas da mudança. Portanto, temos

de deixar registrada essa participação.

Isso  já  acontecia  com seu  antecessor,  Deputado Alberto  Pinto  Coelho,  a  quem

devemos  fazer  uma  grande  homenagem.  Hoje  ele  é  Vice-Governador  de  Minas

Gerais. Também foi Líder do Governo nesta Casa, e é muito importante ressaltar sua

figura.  É  uma  pessoa  sem  a  qual  também  o  Estado  não  estaria  vivendo  este

momento  de  transformação  e  mudança.  A você,  nosso  querido  Vice-Governador,
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eterno  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais,  nosso  Líder  do

Governo,  o meu muito obrigado em nome de todos os servidores públicos e  dos

mineiros que V. Exa. tanto tem ajudado, junto com o Presidente Dinis Pinheiro, que

está  nos  mais  longínquos  rincões  de  Minas  Gerais.  A vocês  dois,  rendo  minhas

homenagens  por  ter  começado  minha  vida  pública  -  já  tenho  três  mandatos  -

capitaneado por pessoas do quilate de V. Exas.

Também  faço  meu agradecimento  especial  a  dois  homens  públicos:  o  Senador

Aécio Neves e o Governador Anastasia. Desde já, quero encaminhar favoravelmente

à aprovação desse projeto da realidade.

Deputado Paulo Guedes, no momento em que lhe passaria o aparte, V. Exa. se

ausentou do Plenário.  Assim sendo,  com muito carinho,  pediria  à Presidência,  se

possível  fosse,  que V.  Exa.  pudesse se manifestar.  Ficaria  muito  honrado com a

participação de V. Exa., que muito contribui para o Legislativo mineiro. Se V. Exa.

pudesse me dar essa honra, ficaria muito agradecido.

O Sr.  Presidente -  Com a palavra,  para discuti-lo,  o  Deputado Adelmo Carneiro

Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Quero cumprimentar o Sr. Presidente, sempre

generoso, Deputado Hely Tarqüínio, e os Deputados aqui presentes. Este tempo que

utilizarei é o do debate, da discussão; por isso mesmo não vou espichar a conversa

para não impedir que algum Deputado participe do debate.

Antes de dar aparte ao Deputado Paulo Guedes, para que eventualmente eu não

faça um juízo  equivocado,  considerando ainda o  Deputado Leonardo  Moreira  em

Plenário, gostaria de indagar se a pergunta dele é válida. Num determinado momento

até  me assustei  diante  de  várias  perguntas  que  ele  fez  aqui.  Se considerarmos,

Deputado Duarte Bechir, que são as perguntas que movem o mundo, é necessário

que tenhamos uma enorme responsabilidade com as perguntas que fazemos para

que  verdadeiramente  elas  movam  o  mundo.  Perguntas  sem  nexo,  sem  sentido,

sofísticas,  na  realidade  destroem  essa  concepção  de  que  são  as  perguntas  que

movem  o  mundo.  Perguntas  que  nos  fazem  debruçar  diante  da  dúvida,  buscar,

investigar, para que as respostas sejam o passo seguinte à pergunta que fazemos.

Mas, em determinado momento da fala do Deputado Leonardo Moreira, ele afirmou
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em uma pergunta: “Não sei por que o governo do PT” - o nosso governo, do qual

tenho muita honra - “impediu o acesso de asfalto dos Municípios”. Uma pergunta sem

pé sem cabeça, sem sentido. Nem tem conteúdo. Não faça perguntas dessa natureza

porque não tem nenhum sentido. Estradas são dos Municípios, são do Estado. Que

bom o Estado de Minas fazer o Proacesso, melhorar o acesso aos Municípios para

que  possam  escoar  sua  produção,  para  que  as  pessoas  transitem  com  mais

segurança, com mais agilidade. “Com mais segurança”, e vou dizer por quê: tantas

foram  as  perguntas  e  tantas  as  críticas  relacionadas  com  as  nossas  estradas

federais,  merecedoras  elas,  verdadeiramente,  de  muitas  e  profundas  críticas.

Queremos  e  precisamos  melhorar  as  estradas  federais  em Minas  e em todos os

outros Estados. Precisamos melhorá-las muito para que sejam mais seguras do ponto

de vista de infraestrutura.  Mas,  quando olhamos as estradas do Proacesso,  onde

estão seus acostamentos? Como está sua base asfáltica, seu planejamento? Porque

fez asfalto, porque construiu estradas, porque agilizou, melhorou a segurança? Alto

lá, vamos ter cuidado com essa questão. Vamos fazer perguntas que possam mover

o mundo mesmo e sejam merecedoras de respostas, sem sofismas, sem argumentos

falsos, perguntas que devem ser dirigidas a quem possa a elas responder. Muitas

vezes as pessoas fazem perguntas a quem não pode responder,  apenas para se

colocar como um grande argumentador,  um grande perguntador. Infelizmente, isso

não ajuda nada nem ninguém.

Vou parar por aqui porque tenho muitas considerações a fazer a respeito do que foi

dito aqui e a respeito da questão que está sendo tratada, mas quero ouvi-lo porque V.

Exa. está aqui há muito tempo, nosso Líder Deputado Paulo Guedes, para nos ouvir,

para  argumentar  e  falar  neste  momento  muito  importante.  Este  é  o  momento  do

Parlamento, do diálogo, do debate, da discussão, para que dela possamos extrair

essências, resultados positivos para que o Parlamento seja o facilitador dos passos

necessários ao processo evolutivo.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)*  -  Obrigado,  Deputado Adelmo.  V.  Exa.

começou de forma brilhante, dando as respostas que todos nós aguardávamos para

fazer parte desta discussão, o que nos foi negado por parte do orador anterior a V.

Exa.,  o  Deputado Leonardo Moreira.  Queria relembrar  a ele,  ao Deputado Duarte
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Bechir  e ao Deputado João Leite,  que falaram antes de V. Exa.,  que a Minas da

fantasia que eles querem passar da tribuna desta Casa para o povo é muito diferente

da Minas real. Enchem a boca para falar de choque de gestão. Acho que erraram no

“slogan”. Só sabem falar em choque.

A população está chocada com o “apagão” desse governo. Está chocada com a

falta de políticas públicas, com o surto de dengue que avançou sobre Minas Gerais, e

o governo está amarrado, incapacitado. A população está chocada com a falta de

segurança. Nossas cidades de fronteira e os pequenos Municípios contam com três,

quatro  policiais.  Agora  é  que  fizeram  concurso  para  Delegado.  Havia  diversas

comarcas sem Delegado, algumas sem Detetive, e a maioria sem Defensor Público.

Quando há Juiz,  não há Promotor; e quando há Promotor,  não há Juiz.  Essa é a

realidade do choque de gestão.

Se formos falar da educação, do tratamento dispensado aos servidores públicos e

aos  nossos  professores,  com  o  arrocho  salarial,  e  também  das  dívidas  e  do  tal

choque que eles enchem a boca para falar, quando o Aécio assumiu o governo, a

dívida  de  Minas  era  de  R$14.000.000.000,00,  e  hoje  já  passa  de

R$80.000.000.000,00. Esse é o choque de gestão, se é que isso pode ser chamado

de gestão.

A tropa de choque do governo vem à tribuna criticar a Presidenta Dilma, que esteve

aqui ontem só para trazer notícias boas para Minas Gerais. Setecentos e sessenta e

seis Municípios vão receber motoniveladora, patrol e retroescavadeira. Os Municípios

da área mineradora da Sudene, do semiárido, vão receber, além de motoniveladora e

retroescavadeira, caminhão-pipa novo, pá-carregadeira e caminhão-caçamba.  Uma

patrulha  mecanizada  completa  para  que  cada  Município  recupere  estradas,  faça

barragens e ajude no combate aos efeitos da seca.

A Presidenta veio aqui ontem para entregar milhares de casas populares e anunciar

mais uma série de recursos. Ela liberou R$1.700.000.000,00 para o metrô, mas ouvi

um Deputado dizer que o Aeroporto de Confins está abandonado. Quero lembrar e

refrescar  a  memória  dele,  Deputado Adelmo Carneiro  Leão,  dizendo que Confins

estava abandonado no governo deles, na época em que ele mal funcionava porque o

povo  brasileiro  não  tinha  dinheiro  para  viajar  de  avião.  No  governo  deles,  todo
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transporte aéreo de Minas Gerais era concentrado no Aeroporto da Pampulha, mas,

em  oito  anos  de  governo  Lula,  Confins  serviu  para  alguma  coisa  porque  Lula

democratizou o espaço aéreo brasileiro e recuperou o salário do povo brasileiro. Lula

gerou 20 milhões de empregos com carteira assinada,  e hoje as pessoas podem

andar de avião. É por isso que Confins, que estava jogado às moscas no governo

deles, hoje funciona a todo o vapor e já está pequeno, carecendo de mais obras.

Aliás, o Deputado que usou a tribuna se esqueceu de falar do Terminal 2, que já está

em obras, e dos milhões de reais que já foram liberados. As obras estão a todo o

vapor. Essas coisas precisam ser esclarecidas.

Ele também se esqueceu de dizer que a Presidenta Dilma confirmou o início das

obras da BR de que tanto falam, que vai ligar Belo Horizonte a Governador Valadares,

a BR-381. Eles só ficam fazendo perguntas e mais perguntas. Aliás, ele ainda falou

do veto dos “royalties” do petróleo, mas se esqueceu de dizer que, quando a proposta

dos “royalties” estava no Senado, o queridinho deles, o Senador Aécio Neves, votou a

favor do Rio de Janeiro. Esqueceu-se também de mencionar que a Presidenta Dilma

acatou a decisão do Congresso Nacional e já a sancionou, mas os “royalties” ainda

não  foram  distribuídos  porque  uma  Ministra  de  Minas  Gerais  deu  uma  liminar

suspendendo a decisão até que o STF julgasse o mérito da ação.

Ou seja, isso não depende do Congresso nem, muito menos, da Presidenta Dilma.

Os Municípios ainda não estão recebendo os “royalties”  do petróleo por causa da

Ministra Cármem Lúcia, que deu uma liminar, mas espero que essa liminar caia o

mais rápido possível, porque a Presidenta Dilma já fez a sua parte, já sancionou a lei.

Então, quero dizer que essa base governista, que fica desesperada e atordoada

com a vontade popular que vimos nesta Casa, com a presença do Lula e, depois, na

comemoração dos 10 anos de governo... Ontem fiquei encantado com mais de 7 mil

pessoas no evento da Presidenta Dilma em Ribeirão das Neves. Podemos, então, ver

o que os atormenta: o clamor popular. O povo brasileiro, a empregada doméstica, o

trabalhador  rural,  o  taxista,  o  pedreiro  e  o  servente  passaram  a  ter  valor.  Essas

pessoas eram excluídas da sociedade; eram milhões de brasileiros que não tinham

emprego com carteira assinada nem oportunidade; muitos não tinham nem prazer de

acender  o fogo pela manhã,  porque não tinham o que cozinhar.  Esses brasileiros
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agora,  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  como  bem  disse  o  Presidente  Lula,  se

sentem  também  Presidente  da  República.  Eles  se  sentem  representados  na

Presidência da República, com o Lula e, agora, com a Dilma.

Por  isso,  o  PSDB  deve  refazer  seus  pensamentos.  Quem  está  precisando  de

choque é o PSDB, choque de realidade, PSDB; choque de realidade, FHC; choque

de realidade, Aécio; choque de realidade, Anastasia. Vocês estão precisando de um

choque de povo, porque não têm povo e quem não tem povo realmente deve falar

para as moscas, e é o que vocês estão falando. Às vezes, ficam falando aqui para o

Plenário vazio, porque o povo já escolheu o lugar certo, já escolheu a pessoa certa

para colocar no lugar certo, e, por isso, o Brasil é outro Brasil nesses 10 anos dos

governos Lula e Dilma. Muito obrigado pelo aparte, Deputado Adelmo Carneiro Leão.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Obrigado a V. Exa. Quero tratar da questão

pertinente ao Projeto de Lei nº 3.816, que está em discussão. Na questão salarial, o

nobre Deputado Leonardo Moreira abordou algo muito interessante e sobre o qual

devemos refletir: o então Governador de Minas Gerais Aécio Neves, em uma atitude

nobre, teria reduzido os seus vencimentos para dar um exemplo de si mesmo, o que

tem um significado importante. Mas fico refletindo sobre o que nos ensina São Paulo,

quando trata do amor: o que restará ao final dos tempos? Em um determinado trecho

ele disse que, se desse tudo de si e entregasse as suas vestes, mas sem amor, nada

significaria.  O então Governador  de  Minas reduziu  o seu salário,  mas não tomou

nenhuma providência. Ele não precisava do salário, podia reduzi-lo a zero. Ele não

precisava de nenhum salário, pelas condições financeiras que tem e pelas condições

de Governador de Minas em que estava, com toda a assessoria e estrutura. Pela sua

origem e sua herança, isso seria até dispensável. Mas para ele ter a dimensão do

amor  ao  povo  de  Minas,  seria  mais  importante  tratar  da  questão  das  relações

salariais neste Estado, do ponto de vista de discipliná-las e organizá-las. Não seria só

reduzir  o salário  enquanto indivíduo,  deveria tratar  -  e  disso ele não tratou  -  das

questões de relações salariais justas no Estado de Minas Gerais, de tal modo que

aqueles  que  contribuem  para  a  transformação  e  o  desenvolvimento  do  Estado

possam atingir  níveis salariais dignos e compatíveis  com as suas necessidades e

funções.
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Em nenhum momento vi gesto do Governador de, reduzindo seu salário, olhar para

aqueles que verdadeiramente mais precisavam de salários dignos, como é o caso

dos professores, dos servidores da saúde. Nunca houve sensibilidade, nunca houve

disponibilidade para atender essa população e lhe dar salários dignos.

Não vejo, por parte do então Senador da República, ações corajosas e necessárias

para construirmos juntos, neste país, relações salariais civilizadas, adequadas. Por

maiores  que  tenham  sido  os  avanços,  a  imensa  maioria  dos  salários  no  Estado

brasileiro ainda está aquém do que prega nossa Constituição - que todo trabalhador

tem direito a um salário digno, a um salário mínimo necessário para atender suas

condições de saúde, de educação, de moradia, até de lazer. Estamos aquém disso, o

que não é aceitável. Temos de estabelecer tetos salariais. E o teto salarial nunca foi

garantido  em Minas.  O  Governador  reduziu  seu salário,  quando estabeleceu  seu

salário limite? Não foi reduzido. Quantas foram as consultorias contratadas pelo então

governo Aécio em que os consultores contratados receberam mais do que ele, em

que  os  trabalhadores,  os  servidores  receberam  mais  do  que  ele?  Então,  esse

exemplo não teve eficácia nenhuma, não teve resultado nenhum do ponto de vista do

interesse público, dos avanços necessários. Foi um exemplo tímido. Por mais nobre

que tenha sido, foi um exemplo tímido, muito tímido. Poderia ter tido uma dimensão

muito maior.

O Deputado Duarte Bechir, que está aqui à minha frente, que sempre está presente

nesta Casa,  participando efetivamente dos debates da Assembleia Legislativa, por

quem tenho o mais profundo respeito, tratou da questão do enxugamento da máquina

pelo  Governador  de  Minas  quando  tomou  posse,  o  chamado  choque  de  gestão,

dizendo  que  isso  foi  uma  obra  do  Governador  Aécio  Neves.  Na  realidade,  se

tratarmos da questão do enxugamento da máquina, verificaremos que ele enxugou a

máquina extinguindo cargos onde não havia ninguém, cujo mérito, sim, era e é do

Governador Itamar Franco. Foi o Governador Itamar Franco que, tendo os cargos

disponíveis,  não  os  preencheu,  não  colocou  ninguém  de  sua  parte.  Temos  de

reconhecer isso. Aliás, temo que as pessoas que precisam de elogios exagerados

sejam fracas em seus bons e em seus grandes exemplos. Vejo o pessoal subir aqui e

fazer tantos elogios, tão repetidos, ao Governador Aécio, ao Governador Anastasia e
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imagino  que  ou  eles  dispensam  tantos  elogios  ou  precisam  deles  porque  não

cumpriram aquilo que poderia ocupar um lugar na história. Alguém disse que eles

ficarão na história. Não tenho nenhuma dúvida. Como somos mineiros e falamos de

trem, ficamos na história conduzindo o trem ou perdendo o trem. E temo que esses

Governadores estejam perdendo o trem da história, do ponto de vista de ousadia, de

fazer mais, de querer mais, de se envolver e se comprometer mais, inclusive com o

governo federal, em uma relação mais republicana. Não basta apenas falarmos que o

governo federal concentra muita riqueza, muito poder.  É verdade que concentra a

maior parte da arrecadação, dos tributos que pagamos. Mas tirem o governo federal

de Minas Gerais. Tirem as ações do Presidente Lula, da Presidenta Dilma e vejam o

tamanho deste Estado.

Não  se  trata  apenas  de  ações  materiais,  mas,  fundamentalmente,  de  ações

imateriais. Por que Minas Gerais, atualmente, consegue vender e negociar mais com

o mundo? Porque um Presidente abriu as  portas  do  Brasil  para  o  mundo.  Minas

poderia, sim, por ação governamental, ousar mais, negociar melhor os seus produtos

e agregar mais valor a eles do que se vangloriar por estar crescendo em função da

venda dos minerais do nosso subsolo, muitas vezes, a preços baixos. Isso não é

motivo  de  glória,  de  orgulho,  pois,  um  dia,  isso  acabará.  É  preciso  que,  como

mineiros, pensemos maior e queiramos mais.

Ficamos reclamando que o governo não aplicou recurso no metrô, mas qual é o

projeto de metrô que o governo de Minas apresentou ao governo federal? É o projeto

para levar o metrô até a Savassi, para atender aos interesses dos ricos e dos mais

elitizados?  Por  que  não  pensamos  em  um  metrô  monotrilho,  em  um  metrô  de

superfície, em cobrir o nosso ribeirão e em um metrô que seja mais em conta e mais

efetivo? Mas isso não interessa ao sistema que apoia o governo. Por isso não gosto

de ficar falando em Aécio, em Anastasia, em beltrano e em sicrano. A questão é de

governo, e o governo não são só eles, pois a maioria da Assembleia Legislativa os

sustenta e os apoia, inclusive nós que também votamos.

Muitas questões são trazidas para cá. Hoje mesmo veio essa questão de melhorar

os  salários.  Votamos  favoravelmente,  mas  temos  uma  posição  diferente,  pois

queremos mais.
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O governo, muitas vezes, vai lá, firma convênio com o governo federal e recebe o

recurso  para  uma  ação  importante.  Citarei  uma,  para  que  tenham  noção.  O

Governador Anastasia estava ao lado da Presidente Dilma e foi até elogiado por ela,

pela sua formação acadêmica, competência e seriedade, mas com a clara distinção,

feita  também  pela  Presidente:  o  Governador  Anastasia  tinha  um  projeto,  e  nós

tínhamos outro. Mesmo considerando os projetos distintos, não negamos fazer um

convênio importante na área da saúde.

Naquele  dia,  a  Presidente  Dilma,  no  Palácio  das  Artes,  lançava  um  programa

extremamente importante para as mulheres, mães e grávidas: o Rede Cegonha. No

outro dia, se não no mesmo, o governo de Minas Gerais lançou o programa Mães de

Minas. Qual é a distinção? Qual foi o avanço? Qual foi o ganho do Mães de Minas em

relação ao Rede Cegonha? Nenhum. Absolutamente nenhum. Por que não respeitar

o programa definido com a sua ação? Por que mudar o rótulo? Por que se vangloriar

e propagandear, como se o governo de Minas Gerais estivesse fazendo tudo de bom,

e o governo federal  tudo de ruim? Dizem que o que não deu certo foi  feito  pelo

governo federal. Não foi nem o governo federal, pois, quando falamos nesse governo,

temos de incluir a maior parte das siglas que estão aqui, que também, nesse ponto de

vista, estão ligadas ao governo de Minas Gerais.

Considero essa distinção um sofisma. Trata-se de uma ação sofista. Se algo deu

errado, se a BR-381 não está duplicada e se não há recursos para o Anel Rodoviário,

a culpa é do governo do PT. Se há problemas no Aeroporto de Confins, que está uma

confusão  danada  em  função  do  desenvolvimento  do  País  -  e  Minas  Gerais  se

desenvolveu junto, mas não se desenvolveu mais -, é culpa do PT.

Está  sendo  dito  que  o  Estado  se  desenvolveu  mais,  mas  temos  dados  que

contrariam isso. Já disse aqui que é preciso nos debruçarmos sobre os números para

que sejam verdadeiros. Não adianta chegar aqui na tribuna e dizer: “Olha, aplicamos

10%  dos  recursos  na  saúde,  mas  o  governo  federal  aplica  somente  3%”.  Mas,

quando fazemos a conta aritmética,  vemos que o acréscimo implica um aumento

muito  significativo,  ou  seja,  de  R$40.000.000.000,00.  São  gastos

R$80.000.000.000,00.  Se  aplicarmos  R$40.000.000.000,00,  acrescentaremos  um

terço. Se digo que são 3% de investimento e que estou cobrando 10% e se digo que
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o governo aplica R$80.000.000.000,00, e isso significa 3% e vai para 10%, deveriam

ser R$160.000.000.000,00.

Até eu quero, mas também sei dos limites do governo. Podemos querer, mas não é

assim.  Então,  na  própria  conversa,  no  próprio  argumento,  já  se  mostra  que  o

argumento é insuficiente, frágil,  destruído pela própria relação matemática,  porque

não tem jeito de dois mais dois virarem 5 ou 22. Dois mais dois sempre serão igual a

quatro. Agora, podem-se juntar dois com dois e fazer muitas outras alterações. Por

isso, as perguntas, os argumentos que estamos fazendo têm de estar fundamentados

logicamente, com base em dados e fatos, senão corremos o risco de enganar as

pessoas.

Não podemos fazer isso aqui agora. Temos problemas muito graves que precisam

ser esclarecidos e resolvidos; não dá para jogar uma pá de cal em cima da questão;

não dá para esconder; não dá para ficar na escuridão. Há denúncias gravíssimas que

precisam ser esclarecidas para que tenhamos o respeito do povo de Minas, o respeito

da sociedade. Infelizmente, muitas vezes, abordamos questões que fogem a essa

lógica da busca da verdade, da relação de solidariedade, da construção do Estado

republicano que todos queremos, porque há enormes falhas. Se quisesse ficar aqui

só falando do mal de qualquer um, poderia, até porque todos temos defeitos, estamos

numa  situação  de  aprimoramento  das  nossas  vidas  -  nós  como  coletivo,  que

somamos  os  nossos  talentos,  as  nossas  verdades,  as  nossas  qualidades,  mas

também os nossos defeitos. Por isso, quando falamos da instituição, quando falamos,

por exemplo, do PT, o erro de qualquer um é como se fosse do PT, e isso serve para

qualquer outro partido político. Temos que corrigir isso. Esse é um problema muito

importante. Essa correção está na construção e no foco da busca da verdade.

Neste  momento,  é  com  muito  prazer  que  concedo  aparte  ao  Deputado  Duarte

Bechir.

O  Deputado  Duarte  Bechir  (em  aparte)  -  Primeiramente,  quero  reafirmar  aos

membros desta Casa, aos telespectadores da TV Assembleia, a admiração que tenho

por  V.  Exa.,  exatamente  pela  forma com que faz os  debates nesta  Casa.  Não é

surpresa reafirmar hoje a consideração que temos um pelo outro, nem o carinho que

tenho pela forma com que V. Exa. conduz os debates e utiliza a tribuna. Para mim, é
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e sempre será motivo de alegria debater com V. Exa., porque reconheço a qualidade

dos seus pronunciamentos, debates e postura.

Quero trazer a este nosso debate, talvez,  o momento mais importante para que

possamos estabelecer uma relação entre o que estamos falando hoje e o que foi feito

ontem.  Deputado  Adelmo  Carneiro  Leão,  já  disse  que,  quando  Itamar  Franco

governava o País  e  o  ex-Presidente  Fernando Henrique  Cardoso era  Ministro  da

Fazenda,  foi  instituído  o  Plano  Real.  O  próprio  Presidente  Itamar  Franco,

sensibilizado  com  a  conduta  do  Ministro  da  Fazenda  à  época,  definiu  que  ele,

Fernando Henrique Cardoso, seria o pai do Plano Real. Fernando Henrique sucedeu

o Presidente Itamar Franco na Presidência da República, e o Plano Real  foi,  aos

poucos, se materializando, ganhando consistência, porque nada nasce forte. Quero

aqui colocar o Plano Real como se fosse uma árvore, uma plantação. Ele foi plantado

pelo ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso e carecia, como carece até hoje, de

melhorias. Como uma árvore, o Plano Real necessita que o adubemos e o molhemos,

para que continue dando frutos. Quero - e V. Exa. vai concordar comigo - manifestar,

mais uma vez, que naquela época, o PT não aprovou nem acompanhou o Plano Real,

porque foi uma determinação política não acompanhar e não acreditar que ele seria

correto. Para a sequência do Plano Real, para que desse certo, foi preciso implantar

o Proer, que acudiu e direcionou novamente os bancos, para que não acontecessem

catástrofes econômicas que levassem a prejuízos. Mais uma vez, o PT não votou a

favor do Proer. Naquele momento, era necessária uma intervenção política para se

instituir a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, para que se desse aos Prefeitos um

limite de gastos, a fim de que os Municípios não gastassem mais, não fizessem da

administração pública o que bem entendessem - assim seriam regidos por uma lei.

Mais uma vez, o PT não apoiou nem aprovou a criação da LRF.

Quando  o  ex-Presidente  Fernando  Henrique  Cardoso  chegou  ao  final  de  seu

mandato, teve o prazer de olhar para trás e ver que o Plano Real estava pronto, a

árvore estava bonita, podiam ser colhidos os frutos, que foram motivo de sofrimento,

angústia,  acertos  e  erros  de  Presidentes  que  antecederam  Itamar  Franco,  que

tentaram o Plano Verão 1 e o Plano Verão 2, mas não foram felizes na ideia. Quanto

terminou o mandato do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso, a árvore estava
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bonita; os frutos poderiam ser colhidos. Naquele momento, o PT assumiu o governo

federal. Posso comparar a estrela, símbolo do PT, a uma estrela da sorte, porque o

partido chegou ao comando da República no exato momento em que o Plano Real

dava certo, em que os seus frutos poderiam ser colhidos. O PT começou a colher

esses  frutos  de  forma  muito  vigorosa:  concedeu  benefícios,  fez  com  que  os

programas de combate à pobreza fossem mais fortes. Naquele momento, o Plano

Real estava dando certo. Era o momento exato de se colherem os seus frutos.

Vejo, mas não da parte de V. Exa., uma vontade de se apagar tudo que antecedeu

a chegada do PT ao poder, a fim de se tentar desconstruir a imagem de Fernando

Henrique Cardoso e de se ter somente para si a fama de que tudo deu certo porque o

Plano Real começava a dar certo. Os programas de governo do PT - mais recursos,

apoio ao esporte e erradicação da pobreza - só foram e são possíveis porque o Plano

Real  estava  dando  certo  naquele  momento.  É  como  um  rio  que  recebe  seus

afluentes: o Plano Real é o rio e os afluentes são os programas, que vão ao encontro

dele, que os sustenta.

Eu  disse  que  o  Senador  Aécio  Neves  foi  muito  importante  quando  chegou  ao

governo de Minas. Isso é inegável. Sei que V. Exa. nunca negará que o resultado

financeiro de Minas Gerais acumulava déficits a cada mês e a cada final de exercício.

O  Estado  arrecadava  menos  que  gastava,  era  necessária  uma  estabilização.

Conforme eu disse, entra, naquele momento, a figura do nosso Senador Aécio Neves,

a quem não faço aqui nenhum excesso de elogios. Faço essa minha intervenção para

que não tentem desconstruir a imagem do hoje Senador, Aécio Neves e do ontem

Presidente  da  República  Fernando  Henrique,  que  foram  importantes  peças  nos

cenários  políticos  mineiro  e  nacional.  Fiz  essa intervenção,  porque,  em  todos  os

momentos em que se põem pingos nos is, ele é reconhecido por alguns, mas não

quero dizer que isso partiu de V. Exa. Em nenhum momento de sua fala foi me dada

uma contrapartida do que falei como não sendo o representante da verdade.

Em nenhum momento da fala de V. Exa., foi feito contraponto do que falei como

sendo  ou  não  o  representante  da  verdade.  É  preciso  que  haja  o  debate,  que

possamos fazer essa reflexão e que V. Exa. possa fazer suas pontuações sempre

com o zelo que teve e tem. Eu, claro, na minha trincheira de cá, podendo, da mesma
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forma, fazer as pontuações que fazem parte do meu raciocínio. Não é pela fala de V.

Exa. ou pela minha que iremos mudar a história ou apagar os fatos. É importante que

valorizemos o passado para que sirva de norte em nosso presente.  Estou aqui  e

sempre  estarei  na  defesa  dos  interesses  de  Minas,  da  nossa  nação  e  me

posicionando para que não esqueçamos o ontem, que hoje é o presente que estamos

colhendo. Obrigado a V. Exa. pela diplomacia, por ter concedido o aparte.

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Eu que agradeço, e sempre terá o aparte.

Temos de debater, discutir e buscar entendimentos. Entre nós, diferentes inclusive do

ponto  de  vista  de  concepção  de  projetos,  há  questões  consensuais,  o  que  não

significa que temos de pensar de forma igual ou agir de forma igual e aprovar o que

foi  proposto.  Não  tenho  nenhum  sentimento  de  que  o  PT,  em  função  daquele

momento histórico, ao se posicionar criticamente em relação ao Plano Cruzado, tenha

errado ou tenha acertado em tudo. Nossa caminhada é assim mesmo. É cheia de

desafios, de acertos e de erros. Aliás, o Guimarães Rosa tem uma frase que sempre

repito e acho muito bonita: “A vida é assim: esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa,

sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem”. Temos de ter

coragem  para  avançar.  Das  muitas  posições  que  tomamos,  acertamos  muito  e

também erramos. Meu sentimento é que acertamos mais do que erramos. Se, em

determinados momentos em que ocorreram avanços importantes no País, tivemos a

oportunidade de assumir e de nos apropriamos de alguns deles, isso é muito claro.

Seguimos em frente a partir de algumas conquistas, mas também tivemos um rumo,

um caminho. Não significa que tudo que fazemos seja certo. Temos a convicção de

que estamos certos, de que estamos fazendo o melhor pelo País, de que tudo que

estamos fazendo ainda não é suficiente. Ainda é pouco, e precisamos fazer muito,

precisamos fazer mais. Não temos dúvidas. A convicção que nós temos é que há

pessoas sensatas, corretas, que estão mergulhadas nesse desafio de fazer do Brasil

uma nação soberana, uma nação que possa oferecer ao povo as mínimas condições

para que cada brasileira e brasileiro possa exercer plenamente a sua condição de

cidadã, de cidadão. Sabemos que isso se faz em passos, numa longa caminhada,

mais longa inclusive que o nosso tempo.

Sou  cheio  de  orgulho  pelo  que  já  fizemos.  Não  tenho  nenhum  sentimento  de
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derrota,  de que podia ser diferente. Tenho o sentimento de que precisamos fazer

mais.  Precisamos  fazer  mais  na  negociação dessa dívida,  na  renegociação e  no

endividamento do Estado. Não se trata apenas dos Estados com a União, mas é a

questão  das  dívidas  públicas,  de  todas  elas.  Temos  de  tratar  isso  com  muita

profundidade  e  com  muita  coragem.  Elas  existem  neste  país  para  alimentar  a

dominação do sistema financeiro sobre nós. Não se trata apenas da dívida do Estado

de Minas ou dos Estados brasileiros com a União. Esta talvez seja a mais fácil de

negociar,  inclusive neste momento. É preciso também uma construção. Não é um

estalar de dedos ou uma varinha mágica que está nas mãos da Presidenta Dilma. É

um desafio, que tem muitos interesses em jogo e precisamos negociar. Precisamos

tratar de todas as dívidas públicas, de todas. Recentemente, o Estado fez um bom

negócio ao pagar a Cemig, porque era a pior  das dívidas que o Estado tinha em

função da correção, das taxas, dos juros, das multas.

Embora tenha sido um bom negócio, o negócio por inteiro foi muito ruim para nós.

De  uma  dívida  de  menos  de  R$1.000.000.000,00,  o  Estado  pagou  mais  de

R$3.000.000.000,00 ou R$4.000.000.000,00 nesses 15 anos, o que é muito. Há ainda

os precatórios, alguns caríssimos, de milhões de reais. Como se originaram, como

foram  julgados?  Não  há  de  se  discutir  mais  legitimidade,  porque  é  ato  jurídico

perfeito,  mas  estão  aí  e,  somados,  são  bilhões  de  reais.  Isso  compromete  os

recursos, os investimentos da nossa arrecadação.

Há as dívidas recentes do Estado. Os recursos estão sendo destinados a muitas

funções, com pouco controle nosso. Aprovamos empréstimos bilionários do Estado,

mas estamos sendo pouco competentes,  no  mínimo omissos,  diante de como os

recursos estão sendo investidos. Não se trata de papel da Oposição ou não, mas de

todos os Deputados. A função mais importante do Parlamento, mais do que fazer leis,

é fiscalizar as ações do governo. Mas, às vezes, nos silenciamos, por exemplo, diante

do ato do Tribunal  de Contas e o respaldamos. No meu entendimento,  não é da

competência do Tribunal de Contas legitimar o descumprimento da Constituição da

República, dizer que o Estado pode aplicar menos na saúde e na educação, que tem

de se fazer ajuste para isso. É sagrado o mando constitucional, tanto é que nós e, de

modo muito especial, o Governador do Estado, quando tomamos posse, temos de
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nos  comprometer  com  o  cumprimento  da  Constituição.  Dizem  que  o  Tribunal  de

Contas  legitimou  a  decisão  do  Estado  de  aplicar  menos  do  que  estabelece  a

Constituição, mas é preciso cobrar do governo federal corretamente, pois ele tem de

aplicar mais recursos na saúde. Negar o que é uma conquista constitucional é um

paradoxo, no mínimo um sofisma. Não podemos aceitar isso. Agora vêm dizer que o

Governador  tem  o  respaldo  do  Tribunal  de  Contas,  mas  não  tem  o  respaldo  do

Tribunal de Justiça.

Minha brava companheira do Ministério Público está com uma ação que cobra, não

do Aécio, mas do governo de Minas uma dívida. O Aécio passa, e a dívida fica. Há

uma dívida  de  mais  de  R$4.000.000.000,00 do governo  do Estado  em relação à

saúde. A saúde não está bem. Quero mais, que o governo federal aplique mais. E

vocês  sabem  do  trabalho  que  faço  para  colocar  essa  questão  junto  ao  governo

federal. As instâncias têm de dar essa resposta.

Quando assumi a Secretaria de Saúde, disse ao Governador Itamar que uma das

condições  para  ser  Secretário  era  o  governo  de  Minas  se  posicionar  a  favor  da

votação da proposta  de  emenda à  Constituição por  mais  recursos  na  saúde.  Na

época, era a Proposta de Emenda à Constituição nº 169, do Eduardo Jorge. Saí em

junho, e essa proposta foi aprovada e transformada na Emenda à Constituição nº 29,

em setembro de 2000. Falei com o Governador que, como Secretário de Saúde, iria

ao Congresso Nacional  clamar  para que fosse aprovada essa proposta.  Fizemos

esse trabalho. A proposta foi aprovada e transformou-se na Emenda à Constituição nº

29,  estabelecendo  limites  para  que  os  Estados  e  os  Municípios  ajustassem  a

aplicação e que a União não aplicasse menos do que aplicou em 1999, cerca de

R$20.000.000.000,00. Acompanhei isso passo a passo. Sou militante dessa causa,

antes de ser estudante de Medicina. Sempre defendi e participei da luta pelos direitos

humanos. Neles está incluída a saúde, com muita ênfase, por fazer parte do que é

mais sagrado, a vida.

Desde  aquele  tempo  de  estudante,  já  chamava  a  atenção  por  estar  ligado  e

identificado com a luta pelos direitos humanos. De lá para cá, não parei de militar

nesse setor. Sinto que foi uma grande conquista. Às vezes, o pessoal chega aqui e

fica falando que está muito ruim, e está mesmo. Mas não está pior. Doutor Wilson, já
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avançamos. Tivemos conquistas importantes, como a Emenda nº 29, a Lei Orgânica

da Saúde e o SUS. Essas são conquistas importantes. Lembremos do tempo em que

a maioria do povo brasileiro, não tendo carteira assinada e não tendo dinheiro, era

considerada indigente perante  o sistema de saúde,  mas hoje não.  Com todas as

dificuldades e limitações, todos são cidadãos que podem reivindicar ao Tribunal de

Justiça e ao Ministério Público serem atendidos em suas necessidades básicas - há

as chamadas ações judiciais.  Isso acontece, e continuaremos com essa luta. Não

vamos recuar diante de ninguém.

Sei que o governo federal pode estabelecer restrições em função da enormidade de

tarefas que tem. Mas, mesmo reconhecendo que o governo federal  tem muitas e

importantes tarefas, isso não diminui meu ânimo de lutar pela saúde e de participar

dessa luta para que o Congresso Nacional vote, por ordem do povo brasileiro, porque

é uma emenda de origem popular - aqui sou facilitador desse processo -, uma lei que

trate, que exija a aplicação dos 10% em saúde. Sei que apenas esses recursos não

resolverão o problema. Os Deputados Doutor Wilson Batista e Duarte Bechir sabem,

assim  como os  outros  Deputados  e  todos  nós  sabemos  e  desejamos,  que  esse

dinheiro deve ser destinado ao SUS para atender aos que mais necessitam. Mas

também há muita gente que visa apenas o interesse financeiro; quer ganhar dinheiro,

quer lucro a qualquer custo, quer que o dinheiro vá para onde, muitas vezes, não

haverá nenhum resultado em favor da saúde. Mas nossa luta continuará. Continuarei

buscando  mais  recursos,  entendendo  que  o  Brasil  tem  de  aplicar  mais  e  com

transparência no SUS, que é a maior construção teórica, constitucional e legal que

fizemos na história do Brasil. Ao construirmos isso, somos exemplo para o mundo

inteiro.

Tenho uma amiga que está cursando pós-graduação na Alemanha e compara o

sistema  de  saúde  alemão  ao  brasileiro.  Ela  afirma  que  as  pessoas  ficam

entusiasmadas, encantadas quando ela fala do SUS - e é verdade, pois este é um

patrimônio nosso, do qual não podemos abrir  mão. Mas ela também diz que eles

ficam chocados quando ela mostra o divórcio que existe entre a lei e a prática. Apesar

de o SUS ser integral, universal, gratuito, é só o SUS do papel, pois várias pessoas

estão hoje esperando por uma consulta que não chega, por um remédio que falta, por
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uma  cirurgia  que  passa  da  hora.  Há  pessoas  que  estão  sofrendo,  que  estão

adoecendo  mais,  que  estão  morrendo  antes  da  hora  por  falta  de  uma  prática

identificada plenamente com a teoria. Mas essa é a luta que temos de fazer, e não

vamos abrir mão dela. Todo esforço é sagrado e quero participar dele. Quero chegar

ao final  e não dizer  como na música dos miseráveis:  a vida matou o sonho que

sonhei. Quero chegar ao final da minha caminhada e ter o orgulho de dizer que a vida

alimentou o sonho que sonhamos juntos.

O Deputado  Doutor  Wilson Batista (em aparte)*  -  Parabenizo  V.  Exa.  por  esse

excelente pronunciamento. É um conhecedor não só das dificuldades enfrentadas em

Minas Gerais, mas também no Brasil todo, especialmente nas questões da saúde.

Mas preciso apresentar uma informação relativa à Emenda Constitucional nº 29,

promulgada em 1999. Naquela época, o governo federal destinava para gastos de

saúde  cerca  de  R$18.000.000.000,00  a  R$20.000.000.000,00.  Em  1999,  isso

correspondia  a  8,5%  da  receita  corrente,  da  arrecadação  tributária  e  de  outros

ganhos do País.

Em  2007,  o  PIB brasileiro  subiu  cerca  de  40%,  e  o  governo federal  continuou

investindo o mesmo montante de 1999. Portanto, o valor caiu em termos de parcela

de arrecadação. Em 2007, o valor passou a ser 6,7%, caindo de 8,5% para menos de

7%. Enquanto o Brasil crescia em desenvolvimento e em arrecadação, os gastos com

saúde foram minguando. Hoje o que se aplica na saúde é o mesmo que se aplicava

há 15 anos. Isso faz com que nosso atendimento em saúde não seja de qualidade.

Enquanto a população cresce, envelhece, os gastos com saúde aumentam, até em

razão  das  novas  tecnologias  incorporadas  aos  tratamentos.  Portanto,  são  gastos

muito  maiores  se  comparados  com  os  existentes  no  ano  de  1999.  E,

percentualmente, os recursos estão diminuindo. É por isso que o Brasil, apesar de ter

o SUS, que é modelo para o resto do mundo, não alcança bons resultados.

Hoje, apenas quem tem acesso a planos privados é atendido por uma medicina de

qualidade.  Os  nossos  pacientes  pobres,  que  dependem  exclusivamente  do  SUS,

infelizmente enfrentam enormes filas e não alcançam tratamento adequado, com o

enfrentamento de  sua patologia em tempo correto.  Hoje pacientes  enfrentam filas

para fazer cirurgia para tratamento da obesidade mórbida, o que lhes é praticamente
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inalcançável, quando o governo federal deveria abrir e credenciar novos serviços para

sanar essa situação desastrosa.

Outras  doenças  graves  são  enfrentadas  pelos  pacientes,  tais  como  problemas

ortopédicos, de coluna ou de redução de mamas gigantes, que requerem cirurgia

reparadora,  pois  não  se  trata  de  cirurgia  estética.  Os  pacientes  buscam  melhor

qualidade de vida e enfrentam enormes filas, jamais alcançando seus objetivos. Hoje

a cirurgia reparadora sequer é reconhecida pela tabela de procedimentos do SUS.

São problemas como esses que a população pobre enfrenta, exatamente a gente

que depende exclusivamente do SUS. O governo federal investe apenas 7% do PIB

na saúde, não consegue cumprir a promessa constante na Constituição, que diz que

saúde é direito de todos e dever do Estado. Mas esse discurso é apenas letra morta.

Em seguida vieram outras leis, mas, se já existe a promessa de que a saúde é

direito  de  todos,  não  há  necessidade  de  novas  leis,  como  recentemente  foram

apresentadas, como a lei da reconstrução mamária. Isso já é obrigatoriedade prevista

na Constituição. Por que uma nova lei para que o paciente com câncer tenha seu

tratamento iniciado em apenas 60 dias? Isso já deveria ser direito do paciente e dever

do Estado. Esse paciente que já passou meses e meses esperando pelo diagnóstico

deve ser atendido prontamente. E, tenham certeza, esse paciente espera muito mais

que 60 dias para iniciar seu tratamento.

E  um  tratamento  ainda  todo  descoordenado:  radioterapia  num  hospital,

quimioterapia em outro, a cirurgia nem é feita, às vezes. O paciente se perpetua ali,

na quimioterapia, porque não tem acesso à cirurgia. Esse foi um trabalho feito pelo

Tribunal  de  Contas  da  União,  em  que  demonstrou  que  pacientes  oncológicos

esperam mais de 120 dias na fila  para fazer uma cirurgia.  Tenho certeza de que

muitas  delas  nem  são  feitas.  O  paciente  realiza  apenas  a  quimioterapia  e  a

radioterapia porque são procedimentos mais bem-remunerados pelo SUS, enquanto

a cirurgia não é remunerada. Assim, às vezes nem é feita.

É para questões como essas que o governo federal precisa de planejamento a fim

de gastar bem os recursos, que hoje são infinitamente menores que o necessário.

Que se gastem bem esses recursos e que os pacientes tenham acesso a uma saúde

de qualidade.
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O Deputado Adelmo Carneiro Leão - É isso aí, Deputado Doutor Wilson. Essa luta

tem de continuar mesmo. Há muito que fazer, são muitos os desafios. Mas não fico

nesse pessimismo, não digo que não houve evolução, que a situação não melhorou;

está melhorando. Tem de melhorar mais rápido, tem de avançar mais, e nós podemos

mais. Esse é o meu entendimento.

Também não cabe esse olhar de que tudo é responsabilidade do governo federal. O

governo  federal  tem  uma  enorme  responsabilidade  do  ponto  de  vista  do

financiamento, do planejamento, mas saúde é uma questão de Estado. Os Municípios

têm de estar empenhados, têm de administrar bem, têm de cuidar bem da sua parte.

O Estado tem uma função importante do ponto de vista da organização, da gestão,

porque, se não fizermos uma boa gestão, nenhum recurso será suficiente, vai tudo

para o ralo. Temos, então, de ter imenso cuidado com esses recursos adicionais que

estamos  buscando.  É  uma integração.  Nosso  país  deve  funcionar  como  Estado

republicano, em que as questões são verdadeiramente compartilhadas. Que não se

fique mudando de rótulo, fazendo disputa onde esta não cabe,  nem no momento,

nem  na  forma,  nem  no  espaço,  nem  no  tempo.  Cabe  uma  relação  solidária  de

comprometimento. Isso é o que a gente quer, é o que esperamos. Esse é o avanço

que temos de ter.

Há muita  coisa  para  melhorar  mesmo.  Temos  de pensar  do  ponto  de  vista  da

gestão, da sua organização, da sua estrutura, dos recursos humanos, da carreira de

Estado,  da  carreira  federal.  Não adianta  trazer  gente  de  fora.  Essa  é  uma outra

questão que temos de discutir. Temos um bom debate pela frente do ponto de vista da

organização e da gestão da saúde no Estado brasileiro.

Questão de Ordem

O Deputado Adelmo Carneiro Leão - Estamos chegando ao final,  Presidente, e,

considerando que este debate merece continuar, para que não o encerremos agora e

ainda  levando  em  conta  que  não  temos  quórum  para  continuar  os  trabalhos,  já

estando na hora do almoço, solicito que V. Exa. encerre, de plano, a 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
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Deputados  para  a  ordinária  de  logo  mais,  às  14  horas,  com  a  ordem  do  dia  já

publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20 horas, nos termos do edital

de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.610/2012

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em análise visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Amigos da Lapinha de Santana do Riacho, com

sede no Município de Santana do Riacho.

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  3.610/2012 tem por  escopo declarar  de  utilidade pública a

Associação dos Amigos da Lapinha de Santana do Riacho, com sede no Município de

Santana do Riacho, entidade de direito privado, sem fins econômicos que tem por

objetivo a melhoria das condições de habitabilidade da comunidade do Povoado da

Lapinha.

Para  isso,  a  instituição  promove  a  integração  social  e  o  desenvolvimento

sustentável da região; intercede perante os poderes públicos em questões relativas

aos  interesses  dos  moradores  e  proprietários  de  terrenos  do  povoado;  firma

convênios e contratos de cooperação técnica e financeira com o poder público e o

setor  privado;  colabora  com  órgãos  públicos  e  privados  no  estudo  e  nos

encaminhamentos de soluções para as demandas do povoado e da região.

Tendo  em  vista  o  relevante  trabalho  desenvolvido  pela  referida  Associação  na

melhoria da qualidade de vida dos habitantes do Povoado da Lapinha, em Santana

do Riacho, consideramos meritória a iniciativa de lhe outorgar o título de utilidade
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pública.

Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.610/2012,

em turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2013.

Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.878/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Presidente do Tribunal de Justiça do

Estado  de  Minas  Gerais,  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.

A proposição foi examinada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer quanto aos aspectos

financeiro e orçamentário, em conformidade com o art. 188, combinado com o art.

102, inciso VII, "d", do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto em análise fixa em 5% o índice de revisão anual dos vencimentos dos

servidores do Poder Judiciário para o ano de 2013, nos termos do art. 37, inciso X, da

Constituição da República. A partir de 1º de maio de 2013, o valor do padrão PJ-01,

constante  do  item  “b”  da  Tabela  de  Escalonamento  Vertical  de  Vencimentos  dos

servidores do Poder Judiciário do Estado, que compõe o Anexo X da Lei nº 13.467,

de 2000, passará a ser de R$ 956,06.

O  Presidente  do  Tribunal  informou,  por  meio  de  ofício,  que  a  proposição  visa

cumprir  preceito  constitucional,  mais  especificamente  o  art.  37,  inciso  X,  da

Constituição de República, e a Lei nº 18.909, de 2010, que dispõe sobre a revisão

anual dos vencimentos e proventos dos servidores do Poder Judiciário do Estado. O

Presidente destacou que o índice fixado (5%) adotou "como referência a Lei Federal

nº  12.771,  de  2012,  que reajustou o subsídio  dos  Ministros  do  Supremo Tribunal
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Federal, referido no inciso XV do art. 48 da Constituição Federal, para os exercícios

de 2013, 2014 e 2015".

A Comissão de Constituição e Justiça não detectou óbices de natureza jurídico-

constitucional  a  impedir  a  normal  tramitação  do  projeto,  visto  que  há reserva  de

iniciativa do Tribunal de Justiça para deflagrar o processo legislativo sobre a matéria e

que a proposição confere efetividade ao disposto no art. 37, inciso X, que assegura a

revisão geral anual dos servidores públicos.

No  que  concerne  à  competência  desta  Comissão  para  proceder  à  análise  da

repercussão orçamentária e financeira do projeto, destaca-se que a implementação

da  medida  proposta  implica  aumento  de  despesas  com  pessoal  para  o  erário,

estando, portanto, condicionada aos limites constitucionais e legais.

No que compete a esta Comissão analisar, entendemos que a implementação da

medida proposta implica aumento de despesas com pessoal para o erário, estando,

portanto,  condicionada  aos  limites  constitucionais  e  legais.  A  Lei  Complementar

Federal nº 101, de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF -, define a despesa

total com pessoal em seu art. 18 e, nos arts. 19 e 20, estabelece limitações para tais

gastos.

O art. 20, II,  “d”,  da LRF dispõe que o total de despesa com pessoal do Poder

Judiciário dos Estados não poderá exceder a 6% da Receita Corrente Líquida - RCL.

Além disso, o parágrafo único do art. 22 estabelece 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 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.

Em cumprimento ao que determina a LRF, o Tribunal de Justiça enviou a esta Casa

ofício apresentando o impacto orçamentário-financeiro decorrente da implementação

das  medidas  constantes  no  projeto  para  o  exercício  de  2013.  De  acordo  com  o

referido ofício, o impacto orçamentário-financeiro decorrente da implementação dos

reajustes para o exercício de 2013 será de R$72.761.132,78.

Conforme  Relatório  de  Gestão  Fiscal  referente  ao  3º  quadrimestre  de  2012,

publicado no “Diário do Judiciário Eletrônico” e “Diário Eletrônico da Justiça Militar”
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em 29/1/2013, as despesas com pessoal do Poder Judiciário 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

Poder Judiciário para 2013 pela Lei nº 20.625/2013, Lei Orçamentária Anual - LOA -,

o valor ainda permanece inferior ao limite prudencial, considerando-se a RCL prevista

no mencionado projeto de lei.

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, que já 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.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.878/2013, no 1º

turno, na forma original.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2013.

Lafayette  de  Andrada,  Presidente  e  relator  -  Mário Henrique Caixa -  João Vítor

Xavier - João Leite.

PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 9 A 19 AO PROJETO DE LEI Nº 3.843/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do  Governador  do Estado e encaminhado a esta Casa por  meio da

Mensagem  nº  384/2013,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  “reajusta  as  tabelas  de

vencimento básico das carreiras  que indica,  institui  Gratificação Complementar  no

âmbito da Escola de Saúde - ESP -, institui a carreira de Auditor Assistencial Estadual

do Sistema Único de Saúde no Estado de Minas Gerais 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
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aprovação na forma do Substitutivo nº 1 com as Emendas nºs 1 a 8, que apresentou.

Esta Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação

do projeto  na  forma do  Substitutivo  nº  2,  que incorporou  ao Substitutivo  nº  1  as

emendas  apresentadas  pela  Comissão  de  Administração  Pública  e  acrescentou

dispositivos  relativos à  Gratificação Complementar  de Produtividade da Advocacia

Geral do Estado de Minas Gerais -AGE.

Na fase da discussão do projeto em 1º turno, foram apresentadas em Plenário as

Emendas nºs 9 a 19. As de nºs 11, 12 e 19 são de autoria do Governador de Estado,

e as de nos 9, 10, 13 a 17 e 18 são de autoria, respectivamente, dos Deputados

André Quintão, Sávio Souza Cruz, Pompílio Canavez e Adelmo Carneiro Leão, e vêm

a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa promover alterações na estrutura remuneratória de

diversas  carreiras  do  Poder  Executivo  estadual,  por  meio  de  incorporação  de

gratificações ao vencimento, criação de cargos e concessão de reajustes.

Durante  a  fase  de  discussão  da  proposição  em  1º  turno,  foram  recebidas  em

Plenário as Emendas nºs 9 a 19, a seguir analisadas.

A Emenda nº 9, do Deputado André Quintão, pretende alterar a redação do “caput”

do art. 1º e do “caput” do 3º, retroagindo seus efeitos financeiros a 1º de março de

2013.

A Emenda nº 10, de autoria do Deputado Sávio Souza Cruz, tem como objetivo

abrir  prazo de 60 dias para que os servidores da Imprensa Oficial  ocupantes dos

cargos das carreiras de Analista de Gestão, Técnico de Administração Geral, Auxiliar

de Administração Geral, Técnico da Indústria Gráfica e Auxiliar da Indústria Gráfica

possam  optar  pela  jornada  de  trabalho  de  40  horas  semanais,  dispensada,

excepcionalmente, nesse período, a aprovação pela Câmara de Coordenação Geral,

Planejamento  Gestão e  Finanças  prevista  no  art.  59  da  Lei  nº  15.788,  de  27  de

outubro de 2005, com redação dada pelo art. 75 da Lei nº 16.192, de 23 de junho de

2006, e no Decreto nº 44.410, de 17 de novembro de 2006, que regulam a matéria.

As Emendas nºs 11 e 12, de autoria do Governador do Estado, criam cargos no
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Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder Executivo -

DAD  -  e  funções  gratificadas  -  FGDs,  destinados  à  Secretaria  de  Estado  de

Educação.

As Emendas nºs 13 a 17 , de autoria do Deputado Pompílio Canavez, visam alterar

a tabela de vencimento básico da carreira de Pesquisador em Ciência e Tecnologia,

estabelecer proporcionalidade entre os valores da hora trabalhada das jornadas de 30

e 40 horas, previstas nos arts. 1º e 5º do Substitutivo nº 2, incluir o Bailarino da Cia.

de Dança do Palácio das Artes entre os beneficiários do adicional por exibição pública

de que trata o art. 8º do Substitutivo nº 1 e acrescentar aos arts. 1º e 5º as carreiras

de  Auxiliar  de  Seguridade  Social,  Técnico  de  Seguridade  Social  e  Analista  de

Seguridade Social. Por fim, a Emenda nº 16 propõe alterar o Anexo II a que se refere

o art. 55 da Lei Delegada nº 176, de 2007.

A Emenda nº 18, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, altera os valores

constantes na tabela de vencimento básico da carreira de Especialista em Políticas

de Gestão de Saúde, constante no Anexo I da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de

2005.

A Emenda  nº  19  ,  de  autoria  do  Governador  do  Estado,  altera  as  tabelas  de

vencimento básico das carreiras de nível fundamental do Poder Executivo, de forma a

assegurar ao servidor público civil das administrações públicas direta, autárquica e

fundacional o vencimento básico não inferior ao salário mínimo.

No que se refere às  Emendas nºs  9,  10,  13 a 16 e 18,  em que pese à  nobre

intenção dos Parlamentares, elas implicam aumento de despesas com pessoal para o

erário,  gerando impacto financeiro sobre o Orçamento do Estado,  razão pela qual

somos levados a opinar pela sua rejeição, uma vez que não atendem aos requisitos

da Lei Complementar nº 101, de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

A Emenda nº 17 pretende alterar  a organização administrativa e a definição de

atribuições de cargos públicos do Poder Executivo. Contudo, nos termos do art. 61, §

1º, II, I, “c”, da Constituição Federal, e do art. 66, III, “b”, da Constituição Estadual, são

de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as proposições que disponham

sobre os servidores públicos vinculados àquele Poder. Isso significa que projetos de

lei que criam cargos públicos vinculados ao Poder Executivo estadual, definem suas
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atribuições,  remunerações,  direitos  e  vantagens  e  alteram  sua  organização  não

podem ser propostos pelos parlamentares.

Sobre o tema, assim já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:

Ação  julgada  procedente.  Precedentes.  São  inconstitucionais  as  normas  que,

oriundas de emenda parlamentar, não guardem pertinência com o objeto da proposta

do Governador do Estado e disponham, ademais, sobre organização administrativa

do  Executivo  e  criem  cargos  públicos.  (ADI  2305,  relator  Min.  Cezar  Peluso,

julgamento em 30/6/2011)

1.Iniciativa  privativa do  Chefe  do  Poder  Executivo  Estadual  para  legislar  sobre

organização administrativa no âmbito do Estado. 2. Lei de iniciativa parlamentar que

afronta o art. 61, § 1º, inc. II, alínea e, da Constituição da República, ao alterar a

atribuição da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas. Princípio da simetria

federativa  de  competências.  3.  Iniciativa  louvável  do  legislador  alagoano que não

retira  o  vício  formal  de  iniciativa  legislativa.  Precedentes.  4.  Ação  direta  de

inconstitucionalidade  julgada  procedente.(ADI  2329,  relator  Min.  Carmem  Lucia,

julgamento em 14/4/2010)

Quanto às Emendas nºs 11 e 12, de autoria do Governador,  encaminhadas por

meio da Mensagem nº 420, destacamos o seguinte:  a primeira cria  25 cargos do

Grupo de Direção e Assessoramento da administração direta do Poder Executivo -

DAD -, a serem destinados à Secretaria de Estado de Educação - SEE -, cria 1.475

funções gratificadas - FGDs -,  também destinas à SEE, e extingue 600 FGD-2 no

âmbito da mesma secretaria. A segunda emenda acrescenta ao projeto dois anexos

referentes  às  alterações feitas  pela  primeira  emenda,  com o novo quantitativo  de

cargos  de  provimento  em  comissão  e  funções  gratificadas  da  SEE.  Conforme

justificativa  apresentada,  a  proposta  possibilita  o  apoio  da  equipe  técnica  aos

principais programas pedagógicos instituídos no âmbito da SEE, como o Programa de

Intervenção Pedagógica  e  o  Projeto  Escola  em Tempo Integral,  entre  outros.  Em

ofício encaminhado pela Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag -, o Executivo

informou  que  o  impacto  dessas  emendas  será  de  R$10.735.502,36,  havendo

adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual, compatibilidade

com  o  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental,  com  a  Lei  de  Diretrizes
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Orçamentárias  e  com  os  requisitos  previstos  no  art.  4º  da  Lei  de  Política

Remuneratória.

Acrescentando o impacto das Emendas nºs 11 e 12 ao valor já analisado no parecer

de 1º turno, as despesas decorrentes do projeto continuam em consonância com a

Lei  de  Responsabilidade  Fiscal  -  LRF  -,  possibilitando  seu  acolhimento.  Para

aprimoramento da técnica legislativa, apresentamos a Subemenda nº 1 à Emenda nº

11, cuja aprovação prejudica a Emenda nº 12.

Quanto a Emenda nº 19, que altera as tabelas de vencimento básico das carreiras

de nível fundamental do Poder Executivo para garantir o disposto no art. 17 da Lei nº

19.973, de 2011, assegurando-se vencimento básico não inferior ao salário mínimo, o

impacto  orçamentário  informado  pela  Seplag  é  de  R$  6.415.383,53  anuais.  A

adequação  orçamentária  e  financeira  da  emenda  à  Lei  Orçamentária  Anual,  a

compatibilidade  com  o  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental,  com  a  Lei  de

Diretrizes Orçamentárias e com os requisitos previstos no art. 4º da Lei de Política

Remuneratória foram também informados pela Secretaria.

Esse  acréscimo  às  despesas  criadas  pelo  projeto  não  supera  os  limites

estabelecidos na LRF, razão pela qual opinamos pela aprovação da emenda. Não

obstante,  apresentamos  a  Subemenda  nº  1  à  Emenda  nº  19,  uma vez  que  são

necessárias algumas modificações nos dispositivos introduzidos para adequá-los à

técnica legislativa e para tornar claras as regras de aplicação de reajustes previstos

em leis anteriores face à alteração proposta para as tabelas.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº

2, com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 11 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 19, a

seguir apresentadas, e pela rejeição das Emendas nºs 9, 10 e 13 a 18.

Com a aprovação do Substitutivo nº 2, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 a 8.

Com a aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 11, fica prejudicada a Emenda

nº 12.

SUBMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 11

Acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos e anexos ao Substitutivo nº 2:

“Art. ... - Ficam criados, no Quadro Geral de Cargos de Provimento em Comissão
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de que trata o art. 1º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, os seguintes

cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da Administração Direta do Poder

Executivo - DAD -, destinados à Secretaria de Estado de Educação - SEE:

I - dez DAD-3;

II - onze DAD-4;

III - dois DAD-6;

IV - dois DAD-7.

Art. ... - Ficam criadas as seguintes funções gratificadas - FGD -, de que trata o art.

8º da Lei Delegada nº 174, de 2007, destinadas à SEE:

I - duzentas e setenta e duas FGD-4;

II - mil cento e noventa e uma FGD-5;

III - doze FGD-8.

Art. ... - Ficam extintas, no âmbito da SEE, seiscentas funções gratificadas FGD-2,

de que trata o art. 8º da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Art. ... - O item IV.2.8 do Anexo IV da Lei Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar

na forma do Anexo desta lei, incluídas as alterações introduzidas pelos artigos 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. 16 da Lei Delegada nº 174, de 2007.

Parágrafo único - Os cargos de provimento em comissão e as funções gratificadas

criados e extintos pelos arts. ... desta lei serão identificados em decreto.

Art.  ...  -  A primeira  linha  da  tabela  constante  no  item  II.2  do  Anexo  II  da  Lei

Delegada nº 174, de 2007, passa a vigorar na forma do Anexo desta lei.

“ANEXO ...

(a que se refere o art. ... da Lei nº , de de de 2013)

'ANEXO IV

(a que se refere o § 3º do art. 2º da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

QUANTITATIVOS DE VALORES UNITÁRIOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EM

COMISSÃO

IV.2  -  QUANTITATIVOS  DE  CARGOS  DE  PROVIMENTO  EM  COMISSÃO,

FUNÇÕES GRATIFICADAS E GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS
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ATRIBUÍDAS AOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

(...)

IV.2.8 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quadro contendo a espécie, o nível e o quantitativo dos Cargos de Provimento

em Comissão foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 23.4.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quadro contendo a espécie, o nível e o quantitativo das Funções Gratificadas

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 23.4.2013.

GRATIFICAÇÕES TEMPORÁRIAS ESTRATÉGICAS

*  -  O  quadro  contendo  a  espécie,  o  nível  e  o  quantitativo  das  Gratificações

Temporárias Estratégicas foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 23.4.2013.

CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO

* - O quadro contendo a espécie, o nível e o quantitativo dos Cargos de Provimento

em Comissão foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 23.4.2013.

FUNÇÕES GRATIFICADAS

* - O quadro contendo a espécie, o nível e o quantitativo das Funções Gratificadas

foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 23.4.2013.

ANEXO ...

(a que se refere o art. ... da Lei nº , de de de 2013)

'ANEXO II

(a que se refere o inciso III do § 1º do art. 16 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro

de 2007)

(...)

II.2.TABELA DE FUNÇÕES GRATIFICADAS DE DESTINAÇÃO ESPECÍFICA

(a que se refere o art. 10 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007)

*  -  A Tabela de Funções Gratificadas de Destinação Específica foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 23.4.2013.

SUBMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 19

Dê-se  ao  parágrafo  único  do  art.  5º  do  Substitutivo  nº  2  a  seguinte  redação,
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acrescentando-se ao artigo os  §§ 2º,  3º  e 4º  que seguem e renumerando-se seu

parágrafo único como § 1º, e acrescentem-se ao Substitutivo nº 2 os seguintes arts.

61 a 64, renumerando-se os demais, e os anexos introduzidos por esses dispositivos:

“Art. 5º - (…)

§ 1º - As tabelas de vencimento básico das carreiras de Auxiliar de Apoio à Gestão

e Atenção à Saúde e de Auxiliar de Apoio da Saúde, constantes nos itens I.1.1 e I.2.1

do Anexo I da Lei nº 15.786, de 2005, passam a vigorar, a partir do primeiro dia do

mês  subsequente  ao  da  publicação  desta  lei,  na  forma  do  Anexo  desta  lei,  já

incorporado nos valores nelas constantes o percentual de reajuste previsto no “caput”

deste artigo.

§  2º  -  As  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  a  seguir  mencionadas,

constantes nos anexos da Lei  nº  15.961,  de  2005,  passam a vigorar,  a  partir  do

primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei,  na forma do Anexo

desta  lei,  já  incorporado  nos  valores  nelas  constantes  o  percentual  de  reajuste

previsto no “caput” deste artigo:

I - carreiras de Auxiliar Executivo da Defesa Social e de Auxiliar Administrativo da

Defensoria Pública, a que se referem as tabelas constantes, respectivamente, nos

itens I.1.1 e I.2.1 do Anexo I da Lei nº 15.961, de 2005;

II  -  carreira  de  Auxiliar  de  Desenvolvimento  Rural,  a  que  se  refere  a  tabela

constante no item II.2.1 do Anexo II da Lei nº 15.961, de 2005;

III - carreira de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia, a que se refere a

tabela constante no item VI.1.1 do Anexo VI da Lei nº 15.961, de 2005;

IV - carreiras de Auxiliar de Cultura, de Auxiliar de Gestão Artística e de Auxiliar de

Gestão,  Proteção  e  Restauro,  a  que  se  referem  as  tabelas  constantes,

respectivamente, nos itens VII.1.1, VII.2.1 e VII.3.1 do Anexo VII da Lei nº 15.961, de

2005;

V - carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, de Auxiliar de Gestão Lotérica,

de  Auxiliar  Administrativo  de  Telecomunicações,  de  Auxiliar  de  Desenvolvimento

Econômico e Social e de Auxiliar de Administração de Estádios, a que se referem as

tabelas  constantes,  respectivamente,  nos itens VIII.1.1,  VIII.5.1,  VIII.6.1,  VIII.7.1 e

VIII.8.1 do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 2005;
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VI - carreira de Auxiliar de Transportes e Obras Públicas, a que se refere a tabela

constante no item IX.1.1 do Anexo IX da Lei nº 15.961, de 2005;

VII  -  carreiras  de  Oficial  de  Serviços  Operacionais,  de  Auxiliar  de  Serviços

Governamentais, de Auxiliar da Indústria Gráfica e de Auxiliar de Administração Geral,

a  que se  referem as tabelas  constantes,  respectivamente,  nos  itens X.1.1,  X.1.2,

X.3.1 e X.3.2 do Anexo X da Lei nº 15.961, de 2005.

§  3º  -  A  tabela  de  vencimento  básico  da  carreira de  Auxiliar  Administrativo

Universitário, constante no item I.5 do Anexo I da Lei nº 15.785, de 2005, passa a

vigorar, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei, na

forma do Anexo ... desta lei, já incorporado nos valores nela constantes o percentual

de reajuste previsto no “caput” deste artigo.

§ 4º - O Poder Executivo republicará, com os valores decorrentes do reajuste de

que trata este artigo, as tabelas previstas nos incisos do “caput” e não incluídas nos

§§ 2º, 3º e 4º.”.

(...)

Art. 61 - Em conformidade com o disposto no art. 17 da Lei nº 19.973, de 27 de

dezembro de 2011,  as  tabelas de vencimento básico das carreiras  de Auxiliar  de

Hematologia  e  Hemoterapia  e  de  Auxiliar  de  Saúde  e  Tecnologia,  constantes,

respectivamente, nos itens I.3.1 e I.4.1 do Anexo I da Lei nº15.786, de 2005, passam

a vigorar na forma do Anexo ... desta lei, a partir do primeiro dia do mês subsequente

ao de sua publicação.

Art. 62 - Em conformidade com o disposto no art. 17 da Lei nº 19.973, de 27 de

dezembro  de  2011,  a  tabela  de  vencimento  básico  da  carreira  de  Auxiliar  de

Atividades Operacionais, constante no item VIII.3.1 do Anexo VIII da Lei nº15.961, de

2005, passa a vigorar na forma do Anexo ... desta lei, a partir do primeiro dia do mês

subsequente ao de sua publicação.

Art. 63 - Em conformidade com o disposto no art. 17 da Lei nº 19.973, de 27 de

dezembro de 2011, a tabela de vencimento básico da carreira de Auxiliar da Polícia

Civil, constante no item I.3.1 do Anexo I da Lei nº15.961, de 2005, passa a vigorar, a

partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei, na forma do

Anexo ... desta lei.



1374
____________________________________________________________________________

Parágrafo único - Os reajustes previstos nos arts. 3º, 4º, 5º e 6º da Lei nº 19.576, de

16 de agosto de 2011, para a carreira a que se refere o “caput”, serão calculados com

base  nos  valores  de  vencimento  vigentes  na  data  de  publicação  desta  lei,

reproduzidos na tabela constante no Anexo ... desta lei, observando-se o seguinte:

I - ficam mantidos os valores fixados para cada nível e grau da tabela a que se

refere o “caput”  deste artigo,  quando esses valores  forem superiores  aos valores

resultantes da aplicação dos reajustes mencionados no “caput” deste parágrafo único

sobre a tabela constante no Anexo “G” desta lei;

II - quando os valores fixados para cada nível e grau da tabela a que se refere o

“caput”  deste  artigo  forem  inferiores  aos  valores  resultantes  da  aplicação  dos

reajustes mencionados no “caput” deste parágrafo único sobre a tabela constante no

Anexo ... desta lei, os valores fixados para cada nível e grau da tabela a que se refere

o “caput” serão corrigidos de maneira a igualarem os valores resultantes da aplicação

desses reajustes.

Art. 64 - Em conformidade com o disposto no art. 17 da Lei nº 19.973, de 27 de

dezembro  de  2011,  as  tabelas  de  vencimento  básico  das  carreiras  de  Auxiliar

Operacional e de Auxiliar Ambiental, constantes, respectivamente, nos itens II.1.1 do

Anexo II e IV.1.1 do Anexo IV da Lei nº15.961, de 2005, passam a vigorar, a partir do

primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta lei, na forma do Anexo ...

desta lei.

Parágrafo único - Os reajustes previstos no inciso III do § 5º do art. 1º e no inciso III

do § 5º do art. 2º, para as carreiras a que se refere o “caput”, serão calculados com

base  nos  valores  de  vencimento  vigentes  na  data  de  publicação  desta  lei,

reproduzidos na tabela constante no Anexo … desta lei, observando-se o seguinte:

I - ficam mantidos os valores fixados para cada nível e grau das tabelas a que se

refere o “caput”  deste artigo,  quando esses valores  forem superiores  aos valores

resultantes da aplicação dos reajustes mencionados no “caput” deste parágrafo único

sobre as tabelas constantes no Anexo ... desta lei;

II - quando os valores fixados para cada nível e grau das tabelas a que se refere o

“caput”  deste  artigo  forem  inferiores  aos  valores  resultantes  da  aplicação  dos

reajustes mencionados no “caput” deste parágrafo único sobre as tabelas constantes
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no Anexo ... desta lei, os valores fixados para cada nível e grau das tabelas a que se

refere o “caput” serão corrigidos de maneira a igualarem os valores resultantes da

aplicação desses reajustes.

ANEXO ...

(a que se refere o § 1º do art. 5º da Lei nº............, de … de.....................2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de 2005)

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.1.1 - Carreira de Auxiliar de Apoio à Gestão e Atenção à Saúde

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Apoio à

Gestão e Atenção à Saúde foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 23.4.2013.

(…)

I.2 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Fhemig

I.2.1 - Carreiras de Auxiliar de Apoio da Saúde

Carga horária: 30 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Apoio

da Saúde foi publicada no “Diário do Legislativo”, de 23.4.2013.

ANEXO ...

(a que se refere o § 2º do art. 5º da Lei nº........, de …... de …..........................de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o inciso I do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

I.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA DE

ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS - E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR

DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG

I.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR EXECUTIVO DA DEFESA SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS
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* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar Executivo

da  Defesa  Social,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 23.4.2013.

(…)

I.2  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DO  QUADRO

ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA

I.2.1 - CARREIRA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Administrativo da Defensoria Pública, carga horária 30 horas semanais, foi publicada

no “Diário do Legislativo”, de 23.4.2013.

(…)

ANEXO II

(a que se refere o inciso II do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

II.2  -  TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA FUNDAÇÃO

RURAL MINEIRA E DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

II.2.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO RURAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Desenvolvimento Rural, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 23.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Desenvolvimento Rural, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 23.4.2013.

(…)

ANEXO VI

(a que se refere o inciso VI do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

VI.1 -  Tabelas  de Vencimento Básico das Carreiras da Secretaria  de Estado de
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Ciência e Tecnologia e Ensino Superior - Sectes -, da Fundação Centro Tecnológico

de Minas Gerais - Cetec -, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas

Gerais - Fapemig -, da Fundação João Pinheiro - FJP -, do Instituto de Geociências

Aplicadas - IGA - e da Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e

Pesquisa Aplicada em Águas - Hidroex”.

(Título com redação dada pelo art. 28 da Lei nº 19.553, de 9/8/2011.)

VI.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR EM ATIVIDADES DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  em

Atividades de Ciência e Tecnologia, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 23.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  em

Atividades de Ciência e Tecnologia, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no

“Diário do Legislativo”, de 23.4.2013.

ANEXO VII

(a que se refere o inciso VII do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE CULTURA

VII.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE ESTADO DE CULTURA - SEC -,  FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO -

FAOP - E FUNDAÇÃO CULTURAL E EDUCATIVA TV MINAS

VII.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE CULTURA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Cultura, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

23.4.2013.

(…)

VII.2 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA FUNDAÇÃO

CLÓVIS SALGADO - FCS

VII.2.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE GESTÃO ARTÍSTICA
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CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Gestão

Artística, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

23.4.2013.

(…)

VII.3 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO INSTITUTO

ESTADUAL DO  PATRIMÔNIO  HISTÓRICO  E  ARTÍSTICO  DE  MINAS  GERAIS  -

IEPHA-MG

VII.3.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE GESTÃO, PROTEÇÃO E RESTAURO

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Gestão,  Proteção e  Restauro,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada no

“Diário do Legislativo”, de 23.4.2013.

(...)

ANEXO VIII

(a que se refere o inciso VIII do art. 1º da Lei nº15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

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.
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VIII.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Serviços Operacionais, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 23.4.2013.

(...)

VIII.5  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DA LOTERIA DO  ESTADO  DE

MINAS GERAIS - LEMG

VIII.5.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE GESTÃO LOTÉRICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Gestão

Lotérica, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

23.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Gestão

Lotérica, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

23.4.2013.

(…)

VIII.6 -  TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL

DE TELECOMUNICAÇÕES - DETEL/MG

VIII.6.1 - CARREIRA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE TELECOMUNICAÇÕES

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Administrativo de Telecomunicações, carga horária 30 horas semanais, foi publicada

no “Diário do Legislativo”, de 23.4.2013.

(…)

VIII.7  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DO  INSTITUTO  DE

DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE

VIII.7.1  -  CARREIRA DE  AUXILIAR  DE  DESENVOLVIMENTO  ECONÔMICO  E

SOCIAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
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*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Desenvolvimento  Econômico  e  Social  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

23.4.2013.

(...)

VIII.8  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DA  ADMINISTRAÇÃO  DE

ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG

VIII.8.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Administração de Estádios, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 23.4.2013.

(…)

ANEXO IX

(a que se refere o inciso IX do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

IX.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE  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.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Auxiliar de Transportes e Obras

Públicas, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

23.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A tabela de vencimento básico da Carreira de Auxiliar de Transportes e Obras

Públicas, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

23.4.2013.
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ANEXO X

(a que se refere o inciso X do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

X.1  -  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.1.1 - CARREIRA DE OFICIAL DE SERVIÇOS OPERACIONAIS

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Oficial de Serviços

Operacionais,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 23.4.2013.

X.1.2 - CARREIRA DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GOVERNAMENTAIS

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Serviços Governamentais, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 23.4.2013.

(…)

X.3  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO BÁSICO DAS  CARREIRAS  DA IMPRENSA

OFICIAL-MG

X.3.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DA INDÚSTRIA GRÁFICA

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  da

Indústria  Gráfica,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 23.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  da

Indústria  Gráfica,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 23.4.2013.

X.3.2 - CARREIRA DE AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de
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Administração Geral,  carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 23.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Administração Geral,  carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 23.4.2013.

ANEXO …

(a que se refere o § 3º do art. 5º da Lei nº …......, de..... de …........... de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 15.785, de 27 de outubro de 2005)

(...)

I.5  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DA  CARREIRA  DE  AUXILIAR

ADMINISTRATIVO UNIVERSITÁRIO

I.5.1 - Carga horária: 30 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Administrativo Universitário, carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 23.4.2013.

I.5.2 - Carga horária: 40 horas

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Administrativo Universitário, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário

do Legislativo”, de 23.4.2013.

ANEXO …

(a que se refere o art. 61 da Lei nº …..., de …. de …....................... de 2013)

“ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE SAÚDE

(...)

I.3 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Hemominas

I.3.1 - Auxiliar de Hematologia e Hemoterapia

Carga horária: 30 horas
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*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no

“Diário do Legislativo”, de 23.4.2013.

Carga horária: 40 horas

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Hematologia  e  Hemoterapia,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no

“Diário do Legislativo”, de 23.4.2013.

(...)

I.4 - Tabelas de Vencimento das Carreiras da Funed

I.4.1 - Auxiliar de Saúde e Tecnologia

Carga horária: 40 horas

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar de Saúde

e  Tecnologia,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 23.4.2013.

ANEXO …

(a que se refere o art. 62 da Lei nº …., de … de …............2013)

“ANEXO VIII

(a que se refere o inciso VIII do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

(...)

VIII.3 - TABELAS DE VENCIMENTOS BÁSICOS DAS CARREIRAS DO IPEM

VIII.3.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DE ATIVIDADES OPERACIONAIS

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar  de

Atividades Operacionais, carga horária 40 horas semanais, foi publicada no “Diário do

Legislativo”, de 23.4.2013.

ANEXO …

(a que se refere o art. 63 da Lei nº …., de … de …............2013)

“ANEXO I

(a que se refere o inciso I do art. 1º da Lei nº , de de de 2013)
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TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE DEFESA SOCIAL DO PODER EXECUTIVO

(...)

I.3  -  TABELAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO  DAS  CARREIRAS  DO  QUADRO

ADMINISTRATIVO DA POLÍCIA CIVIL

I.3.1 - CARREIRA DE AUXILIAR DA POLÍCIA CIVIL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar da Polícia

Civil,  carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

23.4.2013.

ANEXO …

(a que se refere o parágrafo único do art. 63 da Lei nº …., de … de …................... de

2013)

TABELA PARA CÁLCULO DOS REAJUSTES A QUE SE REFERE O PARÁGRAFO

ÚNICO DO ART. 63 DA LEI Nº , DE … DE …................... DE 2013

Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar da Polícia Civil

30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar da Polícia

Civil,  carga horária 30 horas semanais, foi publicada no “Diário do Legislativo”, de

23.4.2013.

ANEXO …

(a que se refere o art. 64 da Lei nº …., de … de …................... de 2013)

“ANEXO II

(a que se refere o inciso II do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE AGRICULTURA E PECUÁRIA

II.1  -  TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DO INSTITUTO

MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA

II.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR OPERACIONAL

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar
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Operacional,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”, de 23.4.2013.

(...)

ANEXO IV

(a que se refere o inciso IV do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS CARREIRAS DO

GRUPO DE ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

SUSTENTÁVEL

IV.1 - TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DAS CARREIRAS DA SECRETARIA

DE  ESTADO  DE  MEIO  AMBIENTE  E  DESENVOLVIMENTO  SUSTENTÁVEL  -

SEMAD -,  DO INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS -  IEF  -,  DO INSTITUTO

MINEIRO DE GESTÃO DE ÁGUAS -IGAM - E DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO

AMBIENTE - FEAM

IV.1.1 - CARREIRA DE AUXILIAR AMBIENTAL

CARGA HORÁRIA: 30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar Ambiental,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

23.4.2013.

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar Ambiental,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

23.4.2013.

ANEXO …

(a que se refere o parágrafo único do art. 64 da Lei nº …., de … de …................... de

2013)

TABELA PARA CÁLCULO DOS REAJUSTES A QUE SE REFERE O PARÁGRAFO

ÚNICO DO ART. 63 DA LEI Nº , DE … DE …................... DE 2013

Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar Operacional

40 HORAS

*  -  A  Tabela  de  Vencimento  Básico  dos  Servidores  da  Carreira  de  Auxiliar

Operacional,  carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do
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Legislativo”, de 23.4.2013.

Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar Ambiental

30 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar Ambiental,

carga  horária  30  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

23.4.2013.

40 HORAS

* - A Tabela de Vencimento Básico dos Servidores da Carreira de Auxiliar Ambiental,

carga  horária  40  horas  semanais,  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”,  de

23.4.2013.

Sala das Comissões, 22 de abril de 2013.

Lafayette de Andrada, Presidente e relator - Adalclever Lopes - João Leite - João

Vítor Xavier.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.404/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

A Deputada Liza Prado requer à Presidência da Assembleia Legislativa, por meio da

proposição  em  epígrafe,  seja  encaminhado  ofício  ao  Departamento  Estadual  de

Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DER-MG - solicitando informações sobre o

transporte coletivo que faz o percurso entre os Municípios de São Miguel do Anta e

Viçosa, operado pela empresa Vale do Piranga, compreendendo a base tarifária do

valor da passagem cobrada, a planilha de custos e os cálculos para a fixação desse

valor, bem como o relatório da comissão responsável pelo cálculo e outros dados que

se façam pertinentes.

Após  publicação no “Diário  do  Legislativo”  de  11/2/2012,  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 por objetivo solicitar ao Secretário de Estado de

Transportes  e  Obras  Públicas  informações  sobre  o  transporte  coletivo  que  faz  o

percurso entre os Municípios de São Miguel do Anta e Viçosa, operado pela empresa
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Vale do Piranga, incluindo, entre outros dados que se façam pertinentes, a planilha de

custos e os cálculos para a fixação do valor da passagem cobrada.

Conforme justifica a autora, o pedido de informações foi motivado pelo fato de que,

a  despeito  da  boa  qualidade  da  estrada  totalmente  asfaltada,  a  base  tarifária

empregada supostamente continua a mesma de antes do asfaltamento. O alto preço

da  passagem  atual  tem  inviabilizado  o  deslocamento  de  passageiros  que  usam

rotineiramente o trajeto, como estudantes, usuários do setor de saúde, trabalhadores,

e da população em geral.

A Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011, dispõe, em seu art. 247, que o

DER-MG tem por finalidade “assegurar soluções adequadas de transporte rodoviário

de pessoas e bens, no âmbito do Estado, .observadas as diretrizes definidas pela

Secretaria  de Estado de Transportes e Obras Públicas,  competindo-lhe:  (…) XII  -

fiscalizar, em conformidade com as diretrizes regulatórias da Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas, o transporte coletivo intermunicipal e metropolitano de

passageiros;”.  É legítimo, pois, que a solicitação em análise seja dirigida ao DER,

órgão responsável pela gestão do transporte de passageiros intermunicipal.

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.

No que toca ao respaldo legal para o pleito, lembramos que o § 2º do art. 54 da

Constituição do Estado confere à Mesa da Assembleia a prerrogativa de encaminhar

ao  Secretário  de  Estado  pedido  escrito  de  informação,  e  a  recusa,  ou  o  não

atendimento no prazo de trinta dias, ou a prestação de informação falsa importam

crime de responsabilidade. Nesse mesmo sentido, o art. 100 do Regimento Interno da

Assembleia Legislativa de Minas Gerais assegura a competência das suas comissões

para encaminhar pedidos de informação dessa natureza por intermédio da Mesa.

Tendo  em  vista  esse  escopo  normativo,  configura-se  legítima  a  solicitação  de

informações contida no requerimento em análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 2.404/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.
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Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - Hely Tarqüínio - José

Henrique - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Dilzon Melo.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 2.500/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

A  Comissão  de  Transporte,  Comunicação  e  Obras  Públicas,  atendendo  a

requerimento do Deputado Celinho do Sinttrocel, requer à Presidência da Assembleia

seja  encaminhado à  Secretaria  Extraordinária  de  Gestão Metropolitana pedido  de

informações  sobre  a  pesquisa  Censo  do  Transporte,  realizada  no  Município  de

Ribeirão  das  Neves.  Requer  ainda  seja  enviada  a  esta  Casa  cópia  da  referida

pesquisa.

Após publicação no “Diário do Legislativo” de 1º/3/2012, vem a matéria a este órgão

colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O requerimento em análise solicita à Presidência da Assembleia seja encaminhado

pedido de informação à Secretaria Extraordinária de Gestão Metropolitana sobre o

andamento de uma pesquisa relativa ao censo do transporte no Município de Ribeirão

das Neves. A realização da pesquisa é uma das consequências da audiência pública

realizada nesta Casa, em 10/5/2011, para debater a prestação de serviços públicos

de transporte pela empresa Transimão Transportes Ltda. no Município de Ribeirão

das Neves.

A iniciativa da proposição está prevista no art. 54, § 3º, da Constituição do Estado,

que estabelece 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, sendo que a recusa, ou o não atendimento

no  prazo  de  30  dias,  ou  a  prestação  de  informação  falsa  constituem  infração

administrativa, sujeita a responsabilização.

Portanto,  entendemos  que  o  pedido  de  informações  deve  ser  encaminhado  à

autoridade destinatária, pois encontra-se no âmbito de competência da Comissão de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas, respaldado pela Constituição do Estado

e por disposições regimentais desta Casa.
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Conclusão

Tendo  em  vista  o  exposto,  opinamos  pela  aprovação  do  Requerimento  nº

2.500/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - Hely Tarqüínio - José

Henrique - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Dilzon Melo.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO NUMERADO Nº 2.747/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição  em  análise,  a  Comissão  de  Meio  Ambiente  e

Desenvolvimento Sustentável, atendendo a requerimento do Deputado Célio Moreira,

solicita o encaminhamento à Copasa-MG de pedido de informações sobre o modelo

de Sistema de Gestão Ambiental - SGA - e a análise dos resultados desse sistema, a

fim de identificar quais melhorias ambientais vêm sendo alcançadas.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 23/3/2012 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

O relatório da administração da Copasa-MG, publicado em março de 2012, informa

que em 2005 o Conselho de Administração da Companhia aprovou a implantação de

um sistema de gestão ambiental com o objetivo de possibilitar  o cumprimento da

política ambiental estadual e federal e de garantir o compromisso com a qualidade do

meio ambiente. Desde então, segundo o relatório, o sistema tem permitido um melhor

controle de custos e a redução de acidentes, além de facilitar o relacionamento da

empresa com os órgãos ambientais e instituições financeiras.

A proposição em análise pretende que a Copasa-MG detalhe para a Assembleia o

modelo desse sistema de gestão e os resultados alcançados em relação ao meio

ambiente a partir de sua implantação.

A iniciativa da proposição encontra amparo no § 3º do art. 54 da Constituição do

Estado, que assegura à Assembleia Legislativa o poder de encaminhar  pedido de

informação  por  escrito,  por  intermédio  de  sua  Mesa,  a  dirigente  de  entidade  da
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administração indireta, sendo que a recusa ou o não atendimento no prazo de trinta

dias, ou a prestação de informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a

responsabilização. Conforme, ainda, o disposto no art. 62, inciso XXXI, também da

Constituição do Estado, cabe à Assembleia Legislativa fiscalizar e controlar os atos

do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta.

O art.  100, IX, combinado com o art. 102, VIII, do Regimento Interno, confere à

Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  da  Assembleia  a

competência para solicitar pedido escrito de informações a órgão ou a dirigente de

entidade da administração indireta do Estado, por meio da Mesa da Assembleia.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 2.747/2012 na

forma originalmente proposta.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril 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 3.783/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Marques  Abreu,  o  requerimento  em  tela  solicita  ao

Presidente da Assembleia que encaminhe à Secretaria de Estado de Esportes e da

Juventude -  Seej  -  pedido de informações sobre a possível  retirada do centro de

treinamento da Federação Mineira de Arco e Flecha do Estádio Jornalista Felippe

Drummond - Mineirinho -, entre o início das obras de adequação da arena para a

Copa do Mundo de 2014 e o término desse evento, e se há previsão de instalação do

centro em outro local durante esse período.

Publicada no “Diário  do  Legislativo”,  em  1º/11/2012,  vem a  matéria  à  Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A Federação Mineira de Arco e Flecha - FMAF - utiliza espaço externo do Estádio

do Mineirinho como campo de treinamento de alunos e atletas. A FMAF desenvolve
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suas atividades há aproximadamente vinte e cinco anos no local e, com a reforma do

Mineirinho  para  a  Copa  do Mundo de 2014,  existe  a  possibilidade de  não poder

utilizar esse espaço.

Uma vez que o Município de Belo Horizonte foi escolhido como uma das cidades-

sede da Copa de 2014, é natural que seus principais equipamentos esportivos, os

Estádios do Mineirão e do Mineirinho, passem por adequações com vistas a atender

as exigências para a realização de um evento dessa magnitude. Nesse contexto, as

intervenções previstas nas duas arenas podem vir a prejudicar alguns grupos.

Desde o anúncio das obras de reforma do Mineirinho,  houve manifestações de

apreensão de diversos grupos que em tese seriam prejudicados com as obras e com

a transferência da gestão dessa arena à iniciativa privada.

Embora a reforma do Mineirão e do Mineirinho não esteja sob responsabilidade da

Seej,  esta  é  a  principal  responsável  por  gerir  as  políticas  estaduais  de  apoio  e

fomento  a  atividades  esportivas  em  geral.  Assim,  mesmo que  o  órgão  não  seja

diretamente responsável pela realização da Copa do Mundo de 2014, é de grande

valia  sua participação na  busca de uma solução que atenda e  concilie  de  forma

satisfatória as demandas do governo estadual e da FMAF.

Desse modo, julgamos pertinente o requerimento em análise e somos favoráveis à

sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 3.783/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril 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 3.789/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

O Deputado Bosco, por meio da proposição em epígrafe, requer ao Presidente da

Assembleia Legislativa seja encaminhado à Fundação João Pinheiro - FJP - pedido

de informações,  com estudo do  impacto  socioeconômico,  sobre  as  aplicações  do

Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste - FNE - nos Municípios da região
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mineira da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - Sudene.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 8/11/2012, vem a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O pedido  de informações  a  autoridades estaduais  integra  as  ações de controle

externo  do  Poder  Legislativo  sobre  as  atividades  da  administração  pública  e  é

amparado constitucionalmente pelos arts. 54 e 62, XXXI, da Carta mineira. O art. 54,

§  3º,  da  Constituição  Estadual  estabelece  que  “a  Mesa  da  Assembleia  poderá

encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da administração indireta

(…) e a outras autoridades estaduais”.

O pedido escrito de informação a autoridades estaduais por intermédio da Mesa da

Assembleia depende, de acordo com o art.  234 do Regimento Interno, de parecer

sujeito a deliberação do Plenário.

O requerimento em análise tem por objetivo seja solicitada à FJP a elaboração de

estudo  de  avaliação  do  impacto  socioeconômico  das  aplicações  do  Fundo

Constitucional  de  Financiamento  do  Nordeste  -  FNE  -  nos  Municípios  da  região

mineira da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - Sudene.

A criação do FNE foi prevista no art. 159, I, “c”,  da Constituição Federal,  e sua

regulamentação ocorreu por  meio da Lei  Federal  nº  7.827,  de 1989. Os recursos

destinados ao FNE, que totalizam 1,8% do produto da arrecadação do imposto sobre

renda  e  proventos  de  qualquer  natureza  -  IR  -  e  do  imposto  sobre  produtos

industrializados - IPI -, são administrados, por força de comando legal, pelo Banco do

Nordeste  do  Brasil  S.A.  -  BNB.  Esses  recursos  são  utilizados  para  promover  o

desenvolvimento de atividades produtivas dos diversos setores econômicos da região

geográfica a que esse Fundo se destina. No caso de Minas Gerais, 168 Municípios

pertencem a essa região, em razão de estarem compreendidos na área de atuação

da Sudene.

No que diz respeito ao mérito da proposição em análise, cabe informar que o BNB

publicou o  Relatório  de  Gestão do FNE para o exercício de  2011 (disponível  em

https://contas.tcu.gov.br/econtrole/ObterDocumentoSisdoccodArqCatalogado=496322
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0& seAbrirDocNoBrowser=1,  acesso em 11/12/2012).  Esse relatório,  elaborado de

acordo com instruções e orientações normativas emanadas do Tribunal de Contas da

União  -  TCU  -  e  da  Controladoria-Geral  da  União  -  CGU  -,  analisa

pormenorizadamente,  entre  outros  aspectos,  o  conjunto  de  impactos

socioeconômicos do FNE sob diversas abordagens: contratações setoriais,  valores

programados  e  valores  realizados,  impactos  redistributivos  das  aplicações,  a

contextualização  do  Fundo  na  Política  Nacional  de  Desenvolvimento  Regional  -

PNDR - e os impactos sobre o emprego, a massa salarial, o salário médio, os setores

econômicos e as regiões.

Entretanto, o relatório supracitado apresenta as análises de maneira agregada, sem

se  referir  a  avaliações  eventualmente  realizadas  sob recortes  intrarregionais.  Um

desses recortes poderia ser, por exemplo, a avaliação dos impactos socioeconômicos

no  universo  dos  Municípios  mineiros  incluídos  na  área  de  abrangência  do  FNE,

levando-se em conta a  análise  comparativa de  impactos produzidos  nas diversas

microrregiões  mineiras  beneficiárias  dos  recursos  do  Fundo.  Por  essa  razão,

entendemos que a proposição em escopo é plenamente justificável.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 3.789/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril 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 3.894/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição  em  foco,  a  Comissão  de  Direitos  Humanos  solicita  à

Presidência da Assembleia seja enviado à Superintendência da Coordenadoria da

Infância  e  da  Juventude,  do  Tribunal  de  Justiça,  pedido  de  informações  sobre

quesitos relativos à adoção de crianças e adolescentes no Estado.

Após publicação no “Diário do Legislativo”  de 1º/12/2012, a matéria vem a este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.
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Fundamentação

A apresentação do requerimento  em  análise  foi  motivada por  audiência  pública

realizada  pela  Comissão  de  Direitos  Humanos  em  22/11/2012,  na  qual  foram

discutidos os procedimentos relativos à adoção de crianças e adolescentes no Estado

e colhidas sugestões para incentivar e facilitar a adoção. A proposição solicita o envio

à  Superintendência  da  Coordenadoria  da  Infância  e  da  Juventude  -  Coinj  -,  do

Tribunal de Justiça, de pedido de informações sobre o tema, com especificação de

números por comarcas e para todo o Estado.

No  requerimento,  formularam-se  os  seguintes  quesitos:  número  de  crianças  e

adolescentes disponíveis para adoção em instituições de abrigamento;  número de

crianças e adolescentes aptos para adoção, discriminando-se o seu perfil etário e de

gênero, assim como suas características somáticas, como cor da pele; número de

pretendentes a se tornarem família adotante ou pais adotivos no cadastro de Minas

Gerais;  número  de  adoções  realizadas  nos  últimos  cinco  anos;  tempo  médio  de

duração  dos  processos  de  adoção  nos  últimos  dois  anos;  tempo  médio  de

permanência de crianças e adolescentes em instituições de acolhimento, também nos

últimos dois anos.

No aspecto jurídico, a proposição em exame se estriba no princípio da separação

dos Poderes e no conhecido sistema de freios e contrapesos, que se originaram da

doutrina clássica e se encontram acolhidos no direito constitucional positivo brasileiro.

Coaduna-se, pois, com a competência, atribuída ao Poder Legislativo, de fiscalizar e

controlar  os  atos  típicos  do  Poder  Executivo,  tal  como  consta  no  art.  49,  X,  da

Constituição Federal.

Ademais, ampara-se na Constituição Estadual. Lembrem-se os arts. 73 e 74, que

impõem  ao  Poder  Legislativo  o  dever  de  fiscalizar  o  exercício  da  função

administrativa  do  Estado,  em  todos  os  seus  espaços  e  aspectos  institucionais.

Sublinhe-se,  também,  o  art.  54,  §  3º,  que  assegura  à  Mesa  da  Assembleia  a

prerrogativa de encaminhar pedidos de informação a autoridades estaduais, dispondo

ainda  que a  recusa,  o  não  atendimento  no  prazo  de 30  dias  ou  a  prestação  de

informação falsa constituem infração administrativa, sujeita a responsabilização.

A proposição em tela se apoia, de resto, no art. 233, XII, do Regimento Interno da
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ALMG, que disciplina os pedidos de informação, dirigidos a autoridades estaduais,

sobre fatos sujeitos a seu controle e fiscalização. Portanto, sem vício de iniciativa,

configura  legítima  atividade  da  Casa,  ostentando  sólido  e  tipificado  lastro

constitucional e regimental.

Não há razões consistentes para supor-se que a Constituição Federal, atribuindo ao

Poder  Legislativo  a  competência  acima  nomeada,  estaria  poupando  os  demais

Poderes estaduais.  Com efeito,  para  José Afonso da Silva,  em “Curso  de Direito

Constitucional  Positivo”,  o  princípio  da  separação  ou  divisão  dos  Poderes,

fundamental no ordenamento constitucional brasileiro, supõe não só a independência,

mas  também  a  harmonia,  que  por  sua  vez  implica  a  existência  institucional  de

interações para estabelecer e garantir o sistema de freios e contrapesos.

O renomado autor menciona, ainda, a “busca do equilíbrio necessário à realização

do bem da coletividade e indispensável para evitar o arbítrio e o desmando de um em

detrimento do outro e especialmente dos governados”. Assim, as atividades públicas

“só se desenvolverão a bom termo se esses órgãos se subordinarem ao princípio da

harmonia”,  vale  dizer,  à  “verificação  de  que,  entre  eles,  há  de  haver  consciente

colaboração  e  controle  recíproco  (que,  aliás,  integra  o  mecanismo),  para  evitar

distorções e desmandos”.

Tal  entendimento  é  compartilhado  por  Alexandre  de  Moraes,  na  obra  “Direito

Constitucional”, para quem “a Constituição Federal, visando, principalmente, a evitar

o arbítrio e o desrespeito aos direitos fundamentais do homem, previu a existência

dos  Poderes  do  Estado (...),  criando mecanismos de controle  recíprocos,  sempre

como garantia da perpetuidade do Estado Democrático de Direito”.

Aliás, o conceito de harmonia, para além da fiscalização e do controle, engloba

também a solidariedade e a  cooperação  entre  as  partes  envolvidas.  Não fossem

suficientes tais arrazoados, consensuais, registre-se que o controle e a fiscalização,

nomeados no art. 49 da Constituição Federal, referem-se não aos contornos formais

dos  órgãos,  mas  à  função  estatal  ontológica  que  tipifica  o  Poder  Executivo  -  a

expressão “atos do Poder” remete a atos e funções administrativos em geral -, com

seu processo real a trespassar todos os desenhos abstratos.

Assim, os conceitos de separação ou independência não são absolutos. Portanto,
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pode-se  afirmar,  com  segurança  máxima,  que  a  função  administrativa,  um  dos

aspectos da função executiva - a outra, específica, é a de governo -, está presente

universalmente  na coisa pública,  inclusive  ao  lado da função jurisdicional,  ambas

imbricadas entre si:

“Cumpre  (...)  não  confundir  'distinção  de  funções  do  poder'  com  'divisão'  ou

'separação  de  poderes',  embora  entre  ambas  haja  uma  conexão  necessária.  A

distinção de funções constitui  especialização de tarefas governamentais à vista de

sua  natureza,  sem  considerar  os  órgãos  que  as  exercem;  quer  dizer  que  existe

sempre distinção de funções, quer haja órgãos especializados para cumprir cada uma

delas, quer estejam concentradas num órgão apenas. (…) Por isso, é cabível dizer

que  a  função  executiva  se  distingue  em  'função  de  governo',  com  atribuições

políticas, colegislativas e de decisão, e 'função administrativa', com suas três missões

básicas: 'intervenção, fomento e serviço público'. (…) De passagem, já dissemos que

os órgãos do Poder Judiciário têm por função compor conflitos de interesses em cada

caso  concreto.  Isso  é  o  que  se  chama  'função  jurisdicional'  ou  simplesmente

'jurisdição', que se realiza por meio de um 'processo judicial', dito, por isso mesmo,

sistema de  composição  de  conflitos  de  interesses  ou  sistema de  composição de

lides”. (José Afonso da Silva, “Curso de Direito Constitucional Positivo”, pp. 109, 110 e

522.)

O controle e a fiscalização do Poder Legislativo incidem, pois,  também sobre o

Poder Judiciário,  pois podem alvejar  não a jurisdição propriamente dita,  mas suas

funções administrativas, uma vez que sua autonomia em face do Poder Legislativo

ocorre,  exclusivamente,  quanto  às  suas  funções  institucionais  típicas,  que

desamparam interpretações superlativas e que transbordam o propósito constituinte.

Portanto,  quando  a  Constituição  Estadual  assegura  à  Casa,  no  art.  54,  §  3º,  a

prerrogativa  de  “encaminhar  pedido  de  informação  (...)  ao  Comandante-Geral  da

Polícia  Militar  e  a  outras  autoridades  estaduais”,  está  se  referindo  também  a

integrantes do Poder Judiciário no exercício de suas funções administrativas.

Tal  é  o  sentido  das  formulações  inequívocas  do  art.  74,  quando  estende  a

“fiscalização” e o “controle externo” ao “Estado” como totalidade e a “cada Poder e

entidade”,  e  mais  ainda  o  do  art.  73,  §  1o,  II,  quando  afirma  que  “os  atos  das
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unidades administrativas dos Poderes do Estado e de entidades da administração

indireta  se  sujeitarão  a  (...)  controle  externo,  a  cargo  da Assembleia  Legislativa”.

Frisem-se as menções ao “Estado” e “aos Poderes”, isto é, a todo o Estado, sem

exceção, as quais desautorizam quaisquer interpretações restritivas e minimalistas.

Nos  momentos  em  que  o  Poder  Judiciário,  até  mesmo  para  garantir  sua

independência,  realiza  uma  função  administrativa  -  vale  dizer,  administra  seus

próprios complexos de órgãos, servidores e serviços -, coloca-se automaticamente na

situação do Poder Executivo, equiparando-se-lhe em termos de processo real e de

regime jurídico exercido, para todos os efeitos de controle e fiscalização:

“Como consectário do princípio da unidade do Judiciário como Poder nacional, o

Conselho  recebeu ainda a incumbência  de reexame dos  atos  administrativos  dos

órgãos judiciais inferiores, ou seja, o poder de controle 'interno' da constitucionalidade

e  legitimidade  desses  atos.  Ora,  tal  competência  em  nada  conflita  com  as

competências  de  controle  'exterior'  e  'posterior',  atribuídas  ao  Legislativo  e  aos

tribunais de contas. E o argumento vale para todos os atos de autogoverno,  cujo

poder  não  é  subtraído,  mas  cujo  exercício  é  submetido  a  processo  de

aperfeiçoamento mediante revisão eventual  de órgão superior”.  (Supremo Tribunal

Federal, ADI 3.367/DF - Ministro Cezar Peluso.)

As considerações anteriores ancoram a leitura e a interpretação dos arts. 100, IX, e

79, VIII, “c”, do Regimento Interno, que facultam às comissões o direito de solicitar à

Mesa o encaminhamento de “pedido por escrito de informação”, “em razão da matéria

(...)  compreendida  em  sua  denominação  ou  da  finalidade  de  sua  constituição”  e

“quanto  a  fato  sujeito  a  controle  e  fiscalização da  Assembleia  Legislativa”.  Como

corolário, o óbice jurídico constitucional prévio ao pedido de informação apenas se

instalaria  se  a  proposição  em  análise  visasse funções  imunes  à  competência  do

Poder  Legislativo,  como seria  o  caso  da  função  especificamente  jurisdicional,  do

Poder Judiciário, entre outras situações vedadas com base na lei.

Cumpre  esclarecer  que  não  se  trata,  de  forma  nenhuma,  de  interferência  nas

funções institucionais típicas do Poder Judiciário, pois a Coinj, com atuação em todo

o Estado,  foi  criada com os objetivos de,  entre outros,  “facilitar  a interlocução do

Tribunal  com a  imprensa e  a  sociedade em  relação  à  população abrangida  pelo
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Estatuto  da Criança e do Adolescente”,  assim como “promover  a articulação com

órgãos públicos”. A página do Tribunal de Justiça na internet também esclarece que à

Coinj  compete “promover a articulação da justiça da infância e da juventude com

outros órgãos públicos”.

Verificada  a  competência  jurídico-constitucional  imanente  ao  pedido  escrito  de

informação, deve-se analisar o aspecto de mérito singular das matérias em tela, caso

a caso, cujo conjunto complexo de processos e relações reais, analisados à luz dos

interesses  da  Assembleia  e  da  sociedade,  abarca  o  ambiente  formal  associado

legalmente ao objeto  da  proposição.  Nesses  termos,  registrem-se as palavras  da

Deputada Luzia Ferreira, ao presidir a 35ª Reunião Extraordinária da Comissão de

Direitos Humanos:

“Como não contamos  aqui  com a presença da Coordenadoria da Infância e da

Juventude  do Tribunal  de  Justiça,  esse requerimento  tem o  objetivo  de  fazer  um

diagnóstico da situação das crianças no Estado de Minas Gerais. Somente o Tribunal

de  Justiça,  que  coordena  essa  área,  poderá  nos  fornecer  essas  informações  de

acordo com as comarcas.  Assim que esses dados nos forem repassados,  vamos

encaminhá-los às entidades e aos grupos presentes. Esses dados são importantes

não apenas para conhecimento de vocês, mas também por serem instrumentos de

trabalho no dia a dia”.

Com a palavra “vocês”, a Presidente referia-se às instituições, entidades e cidadãos

presentes  à  audiência  de  22/11/2012,  utilizando  o  espaço  de  participação  e

interlocução aberto pela ALMG, os quais se vinculam ao movimento articulado em

torno da adoção de crianças e adolescentes,  com vistas  a detectar e resolver  os

problemas existentes, bem como a aperfeiçoar as políticas públicas e os mecanismos

legais  relativos  ao  tema.  Considerando-se  as  ponderações  acima  tecidas,  as

informações requeridas interessam à sociedade civil mineira e são importantes para

que a Casa possa exercer as funções de controle e fiscalização de sua competência.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 3.894/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis Pinheiro, Presidente - Adelmo Carneiro Leão, relator - José Henrique - Hely
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Tarqüínio - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.907/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio da proposição em foco, a Comissão de Participação Popular requer à

Presidência  da  Assembleia  seja  enviado  ofício  à  Secretaria  de  Estado  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -, solicitando informações sobre a

reduzida execução da Ação 1209 - Meta 2014: Revitalização da Bacia do Rio das

Velhas.

Após publicação no “Diário  do Legislativo”  de  6/12/2012,  a matéria  vem a  este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A presente proposição atende à  Proposta de Ação Legislativa nº 1.799/2012, de

autoria da Sra.  Aparecida Maria Martins Pereira, da Associação Comunitária Social

Cultural Desportiva - ASCD -, que demandava a despoluição do Rio das Velhas, na

Região Metropolitana de Belo Horizonte - RMBH.

Note-se  que  a  medida  está  prevista  no  âmbito  da  Ação  1209  -  Meta  2014:

Revitalização da Bacia do Rio das Velhas, que pretende viabilizar a revitalização da

Bacia do Rio das Velhas, de forma a tornar possível nadar em suas águas e para elas

retornarem  espécies  próprias  daquele  ecossistema  aquático.  Contudo,  conforme

Relatório de Situação disponível no portal eletrônico da Semad, entre janeiro e junho

de 2012, nenhum dos 35 Municípios previstos havia sido atendido, e apenas 0,17%

das metas financeiras tinham sido executadas.

Diante  disso,  entendemos  ser  fundamental  a  informação  solicitada,  tanto  para

conhecimento dos cidadãos quanto para os trabalhos desenvolvidos nesta Casa, uma

vez que é competência do Poder Legislativo fiscalizar e controlar os atos do Poder

Executivo, tal como consta no art. 49, X, da Constituição Federal. Ademais, o pedido

encontra amparo na Constituição Estadual, que no seu art. 54, § 2º, assegura à Mesa

da  Assembleia  a  prerrogativa  de  encaminhar  pedido  escrito  de  informação  a

autoridades estaduais, sendo que a recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias
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ou a prestação de informação falsa constituem crime de responsabilidade.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 3.907/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril 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 3.908/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição  em  epígrafe,  a  Comissão  de  Participação  Popular,

atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº 1.780/2012, requer seja enviado ofício

ao Diretor-Geral  do Instituto Estadual  de Florestas -  IEF -  solicitando informações

relativas à execução da Ação 4153 - Monitoramento e geoprocessamento ambiental,

no ano de 2012, explicitando o número e o custo dos relatórios emitidos e justificando

a superestimação da meta financeira para o citado ano.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/12/2012, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.780/2012,  apresentada  a  esta  Casa  por

ocasião da revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - em 2012,

visou  à  manutenção  da  meta  financeira  da  Ação  4153  -  Monitoramento  e

geoprocessamento ambiental, prevista para 2013 na versão em exercício do PPAG

2012-2015, tendo em vista que a proposta encaminhada pelo Poder Executivo para

2013 projetava a realização das mesmas metas físicas com apenas 25% das metas

financeiras anteriores.

Segundo  informações  de  representantes  do  Poder  Executivo,  esse

redimensionamento de valores se deu a partir da observação da execução das metas

físicas de 2012, as quais foram realizadas com metas financeiras expressivamente

menores que as previstas. Dessa forma, consideramos pertinente o encaminhamento

de  pedido  de  informações  ao  IEF,  autarquia  responsável  pela  ação,  solicitando
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detalhamento da citada execução, além de justificativas para a superestimação das

metas financeiras para o ano de 2012.

No que toca ao respaldo legal para a solicitação, destaque-se que o § 3º do art. 54

da  Constituição  do  Estado  confere  à  Mesa  da  Assembleia  a  prerrogativa  de

encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da administração indireta, o

que  o  art.  100  do Regimento  Interno  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais

disciplina, assegurando a competência das suas comissões para encaminhar pedidos

de informação dessa natureza por intermédio da Mesa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 3.908/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis Pinheiro, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Dilzon Melo - José Henrique -

Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.956/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Participação Popular requer

ao Presidente da Assembleia Legislativa seja enviado ofício à Secretaria de Estado

de Educação, solicitando informações sobre o impacto da Ação 4633 - Ampliação e

Aprimoramento  do  Poupança  Jovem  -,  do  Programa  023  -  Jovens  Mineiros

Protagonistas da Rede de Desenvolvimento Social e Proteção, no âmbito do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 - nas taxas de evasão escolar

e no rendimento dos alunos atendidos.

Após a publicação no “Diário do Legislativo” de 8/12/2012, vem a matéria à Mesa

da Assembleia para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo foi apresentada pela Comissão de Participação Popular a

partir  da  da Proposta de  Ação Legislativa  nº  1.687/2012,  originada de audiências

públicas para subsidiar a tramitação do Projeto de Lei nº nº 3.472/2012, que trata da

revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental 2012-2015 para o exercício de
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2013. A Comissão visa a obter informações da Secretaria de Estado de Educação

sobre o impacto da Ação 4633 - Ampliação e Aprimoramento do Poupança Jovem -,

do  Programa 023  -  Jovens  Mineiros  Protagonistas  da  Rede  de  Desenvolvimento

Social  e  Proteção  -  nas  taxas  de  evasão  escolar  e  no  rendimento  dos  alunos

atendidos.

O Poupança Jovem, programa do Governo do Estado coordenado pela Secretaria

de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -, tem como finalidade oferecer aos

seus beneficiários a oportunidade de desenvolvimento humano e social, aumentar a

taxa de conclusão do ensino médio e reduzir os índices de criminalidade entre os

jovens.

De adesão voluntária,  podem ingressar  como beneficiários os alunos com idade

igual ou inferior a dezoito anos na data de 1º de janeiro do ano em que assinar o

Termo  de  Adesão  ao  programa.  Para  participar  do  programa,  além  do  requisito

mencionado, precisam estar regularmente matriculados no primeiro ano do ensino

médio  de  escolas  públicas  estaduais  situadas  em  Municípios  selecionados  pela

Sedese,  de  acordo  com  os  seguintes  critérios:  população  de  mais  de  cem  mil

habitantes; gestão básica ou plena realizada nos termos da norma operacional básica

do  Sistema  Único  de  Assistência  Social  -  Suas  -;  existência  de  instituições

credenciadas integradas à Rede Mineira de Formação Profissional Técnica de Nível

Médio do Programa de Educação Profissional - PEP - da Secretaria de Estado da

Educação.

Conforme as normas do Programa, o aluno faz jus a um benefício financeiro de

R$1.000,00 para cada série em que obtiver aprovação, desde que cumpra a carga

horária  das  atividades  extracurriculares.  O  benefício  total  não  pode  exceder

R$3.000,00, e o aluno só terá acesso a ele após a conclusão do ensino médio.

Instituído em 2007,  o programa Poupança Jovem é executado,  no PPAG 2012-

2015, por meio da Ação 4633 - Ampliação e Aprimoramento do Poupança Jovem. O

governo  de  Minas  já  investiu  quase  R$330.000.000,00  nessa  iniciativa.  Trata-se,

dessa  forma,  de  programa que  mobiliza  elevado  montante  de  recursos  públicos.

Portanto,  parece  adequado  solicitar  informações  sobre  os  resultados  que  vem

apresentando.
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No que concerne à iniciativa, a proposição encontra respaldo na Constituição do

Estado, que determina, em seu art. 62, XXXI, a competência privativa desta Casa de

fiscalizar e controlar atos do Poder Executivo, e em seu art. 54, § 3º, que a Mesa da

Assembleia  poderá  encaminhar  pedido  de  informação  a  autoridades  estaduais.  A

recusa  a  prestar  informações,  o  não  atendimento  no  prazo  de  trinta  dias  ou  a

prestação  de  informação  falsa  constituem  infração  administrativa  sujeita  a

responsabilização.

No mesmo diapasão, o regimento interno da Assembleia, em seu art. 79, VIII, “c”,

concede à Mesa da Assembleia a competência privativa para emitir  parecer sobre

requerimento de pedido de informação às autoridades estaduais, desde que o fato

esteja sujeito a controle e fiscalização do Poder Legislativo. Por tratar-se de política

pública executada pelo Poder Executivo, o caso em análise enquadra-se nos ditames

desse artigo.

Dessa forma, considerando que a proposição em apreço solicita informações de

interesse da  sociedade e,  relevantes  para  o  exercício  das  funções  de controle  e

fiscalização  do  Poder  Legislativo,  em  consonância  com  a  legislação  vigente,  é

oportuno que seja aprovada.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 3.956/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.958/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.691/2012,  requer,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  às  Secretarias  de

Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede-MG - e de Desenvolvimento Regional

e Política Urbana - Sedru-MG - pedido de informações sobre a existência de estudos

detalhados  relativos  às  potencialidades  econômicas,  sob  a  ótica  da  atração  e

retenção  de  investimentos,  da  região  de  planejamento  Jequitinhonha/Mucuri,  e
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análise de viabilidade de contratação de plano de desenvolvimento regional integrado

para a mesma região, nos moldes da Ação 1210 - Planejamento e Desenvolvimento

Regional Integrado -, no escopo do Programa 029 - Cidades: Espaços de Integração

-, contido no PPAG 2012/2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/12/2012, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O  requerimento  em  análise,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  decorre  da

Proposta de Ação Legislativa nº 1.691/2012, apresentada pelo Sr. Elias Esteves Alves

e outros, em audiência pública para revisão do PPAG, realizada em 2012.

A solicitação encontra respaldo legal no § 3º do art. 54 da Constituição do Estado,

que  confere  à  Mesa  da  Assembleia  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  30  dias,  ou  a  prestação  de  informação  falsa  constituem  infração

administrativa,  sujeita  à  responsabilização”.  Nesse  mesmo  sentido,

o  art.  100,  IX,  do  Regimento  Interno  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais

assegura  a  competência  das  suas  comissões  para  encaminhar  pedidos  de

informação dessa natureza por intermédio da Mesa.

A proposta de ação legislativa em escopo pretendeu intervir no PPAG 2012-2015,

por meio da Rede de Desenvolvimento Econômico Sustentável, com a finalidade de

alterar metas físicas e financeiras da Ação 4629 - Promoção, Atração e a Retenção

de  Investimentos  -,  contida  no  Programa  040  -  Investimento  Competitivo  para  o

Fortalecimento e Diversificação da Economia Mineira.

Nesse  sentido,  a  proposta  sugeriu  a  formalização  de  parceria  entre  governos

municipais do Alto, Baixo e Médio Jequitinhonha e os governos estadual e federal

com o objetivo de atrair investimentos industriais no Vale do Jequitinhonha, por meio

de isenção fiscal parcial ou total.

A Ação 4629 -  Promoção,  Atração e  a  Retenção de Investimentos -  tem como

finalidade  aumentar  a  competitividade  do Estado  de Minas  Gerais  na  atração de
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investimentos, e seu produto é protocolo de intenções assinado. Nesse sentido, a

assinatura de referido protocolo implica,  normalmente,  formalização de obrigações

entre o Estado e o particular, de forma que a concretização de investimentos privados

em empreendimentos produtivos no território mineiro se dê mediante a contrapartida

estatal,  que  pode  ocorrer,  por  exemplo,  em  termos  de  provisão  de  infraestrutura

adequada de suporte ao investimento privado.

Assim, a lógica interna dessa ação pressupõe que as metas financeiras, que são as

contrapartidas estatais aos investimentos produtivos do agente econômico privado,

dependem, necessariamente, de protocolos de intenções previamente firmados. Tal

lógica  impede,  para  o  caso  dessa  ação,  que  a  intervenção  popular  no  ciclo

orçamentário  estadual  se  efetive  sob  a  forma  de  alteração  de  metas  físicas  e

financeiras.

Por  sua  vez,  a  Ação  4179  -  Ordenamento  Econômico  com  Infraestrutura

Customizada -, contida no mesmo Programa 040 - Investimento Competitivo para o

Fortalecimento e Diversificação da Economia Mineira -, tem como finalidade realizar

estudos  de  viabilidade  de  infraestrutura  customizada  buscando  a  ordenação

econômica e a atração de empresas, e seu produto é projeto concluído. A execução

dessa  ação  depende,  de  acordo  com  informações  prestadas  pela  Secretaria  de

Estado de Planejamento e Gestão - Seplag-MG -, de recursos financeiros concedidos

pelo  Banco  Mundial,  mediante  aprovação  de  projeto  de  customização  de

infraestrutura econômica, e liberados em contrapartida à execução física do projeto.

Diante  do  exposto,  visando  prover  a  sociedade  e  o  Poder  Legislativo  de  um

conjunto de informações quantitativas e qualitativas acerca das ações do governo

estadual voltadas para a promoção, atração e retenção de investimentos produtivos

no  território  mineiro,  acolheu-se  a  proposta  na  forma  de  requerimento  a  ser

encaminhado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede-MG - e

à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru-MG -,

em que se solicita sejam fornecidos estudos detalhados relativos às potencialidades

econômicas,  sob  a  ótica  da  atração  e  retenção  de  investimentos,  da  região  de

planejamento Jequitinhonha/Mucuri, e análise de viabilidade de contratação de plano

de desenvolvimento regional integrado para a mesma região, nos moldes da Ação
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1210  -  Planejamento  e  Desenvolvimento  Regional  Integrado  -,  no  escopo  do

Programa 029 - Cidades: Espaços de Integração, contido no PPAG 2012-2015.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 3.958/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.959/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  a  Comissão  de  Participação  Popular,

atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº 1.693/2012, requer ao Presidente da

Assembleia  Legislativa  seja  enviado ofício  à  Secretaria  de  Estado  de Trabalho  e

Emprego de Minas Gerais solicitando informações sobre a existência de atividades de

qualificação para  pessoas com deficiência  para  atendimento  em serviços de  “call

center”.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  8/12/2012,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em tela, oriundo da Proposta de Ação Legislativa nº 1.693/2012,

visa  a  obter  informações  sobre  a  existência  de  atividades  de  qualificação  para

pessoas com deficiência para atendimento em serviços de “call center”.

Dados  do  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística  de  2010  mostram  um

aumento  de  dez  pontos  percentuais  na  quantidade  relativa  de  pessoas  com

deficiência em relação ao total da população brasileira em dez anos. Em 2000, as

pessoas  com  deficiência  correspondiam  a  14%.  Dez  anos  depois,  o  porcentual

passou para 24%, equivalente a 45,6 milhões de pessoas, ou cerca de um quarto dos

brasileiros.

Entretanto, apesar de muitas deficiências não implicarem incapacidade laborativa,

parte  das pessoas com deficiência  ainda se  encontram excluídas do mercado de
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trabalho e precisam recorrer aos benefícios  prestados pela política de assistência

social.

No âmbito estadual, a Lei nº 13.799, de 21/12/2000, que dispõe sobre a política

estadual  dos  direitos  da  pessoa  com  deficiência,  em seu  art.  2º,  inclui,  entre  os

objetivos da referida política, a promoção da habilitação e reabilitação da pessoas

com deficiência, aí incluídas a habilitação profissional e a integração ao mercado de

trabalho.

Além disso, conforme a Lei Federal nº 7.853, de 24/10/89, cabe ao poder público o

apoio  governamental  à  formação  profissional  das  pessoas  com  deficiência  e  a

garantia  de  acesso  aos  serviços  concernentes,  inclusive  aos  cursos  regulares

voltados à formação profissional.

Em novembro de 2011, o governo federal lançou o Plano Nacional dos Direitos da

Pessoa  com  Deficiência  -  Viver  sem  Limite,  em  cumprimento  às  prerrogativas

constantes da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, aprovada

pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que foi ratificada pelo País com “status”

de emenda constitucional.

A  proposta  do  plano  era  que  as  pessoas  com  deficiência  pudessem  usufruir

efetivamente das prerrogativas estabelecidas na convenção, por meio da articulação

de políticas governamentais de acesso a educação, inclusão social, atenção à saúde

e acessibilidade.

No caso em apreço, com o uso adequado da ergonomia e com os avanços da

informática, é possível a atuação de pessoas com deficiência visual nos serviços de

“call center”, havendo, inclusive, experiências bem-sucedidas nos Estados do Paraná

e de São Paulo e em outros países, como Israel.

Assim,  tendo  em  vista  todo  o  arcabouço  legal  e  a  importância  da  inclusão  e

manutenção da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, entendemos que o

pedido  de  informações  ora  apresentado  é  oportuno,  pois  permite  obter

esclarecimentos sobre a existência de atividade de qualificação para pessoas com

deficiência, especificamente para atendimento em serviços de “call center”.

No que concerne à iniciativa,  o pedido  de informações do Poder  Legislativo às

autoridades estaduais integra as ações de controle externo sobre as atividades da
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administração pública e é amparado constitucionalmente pelos arts. 54, § 2º, e 62,

XXXI, da Constituição Estadual.

A  proposição  não  apresenta,  portanto,  vício  de  iniciativa  e  as  informações

solicitadas são de relevante interesse para a sociedade, motivos pelos quais somos

favoráveis à sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 3.959/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril 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 3.961/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativanº

1.696/2012,  requer,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  à  Secretaria  de

Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede-MG - pedido de informações sobre o

detalhamento do plano de execução contratual da prestadora Vivo, referente ao Edital

de  Licitação  nº  004/2012/PVCP/SPV,  especialmente  no  que  diz  respeito  ao

atendimento  dos  Municípios  que  menciona,  no  escopo  da  Ação  1128  -  Minas

Comunica II - do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/12/2012, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O  requerimento  em  análise,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  decorre  da

Proposta de Ação Legislativa nº 1.696/2012, apresentada pelo Sr. Boaventura Soares

de Castro e outros, em audiência pública para revisão do PPAG, realizada em 2012.

A proposta de ação legislativa em escopo pretendeu obter  informações sobre o

PPAG  2012-2015,  em  especial  sobre  a  Rede  de  Desenvolvimento  Econômico

Sustentável,  da  Ação  1128  -  Minas  Comunica  II  -,  contida  no  Programa  173  -

Programa de Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicação em Minas
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Gerais  -  Minas  Comunica  -,  que  tem  como  objetivo  disponibilizar  o  acesso  aos

serviços de telecomunicações, especialmente ao serviço móvel, com capacidade de

prover telefonia e transmissão de dados; proporcionar infra-estrutura para acesso aos

serviços governamentais,  por meio eletrônico,  em todos os Municípios  do Estado;

permitir aos cidadãos mineiros o acesso ao serviço móvel, com capacidade de prover

telefonia e transmissão de dados, de forma universal, em igualdade de condições.

A Ação 1128 - Minas Comunica II - tem como finalidade atender à população dos

distritos e povoados mineiros, em consonância com os requisitos da Agência Nacional

de Telecomunicações - Anatel.

No que concerne à iniciativa, a proposição encontra respaldo na Constituição do

Estado, que determina, em seu art. 62, XXXI, a competência privativa desta Casa de

fiscalizar e controlar atos do Poder Executivo, e em seu art. 54, § 3º, que confere à

Mesa da Assembleia a faculdade de encaminhar pedido de informação a autoridades

estaduais. A recusa em prestar informações, o não atendimento no prazo de 30 dias

ou  a  prestação  de  informação  falsa  constituem  infração  administrativa  sujeita  a

responsabilização.

Nesse  sentido,  o  Regimento  Interno  da  Assembleia,  em  seu  art.  79,  VIII,  “c”,

concede à Mesa da Assembleia a competência privativa para emitir  parecer sobre

requerimento de pedido de informação às autoridades estaduais, desde que o fato

esteja sujeito a controle e fiscalização do Poder Legislativo. Por tratar-se de política

pública executada pelo Poder Executivo, o caso em análise enquadra-se nos ditames

desse artigo.

Dessa forma, considerando que a proposição em apreço visa solicitar informações

de interesse da sociedade e de grande relevância para o exercício das funções de

controle  e  fiscalização  do  Poder  Legislativo,  em  consonância  com  a  legislação

vigente, é oportuno que seja aprovada.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 3.961/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.
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PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.993/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio da proposição em foco, a Comissão de Participação Popular requer à

Presidência da Assembleia seja enviado ofício à Presidente da Fundação Estadual de

Meio Ambiente - Feam - solicitando informações relativas à execução da Ação 4561 -

Ambientação  -  Educação  Ambiental  em  Prédios  Públicos  de  Minas  Gerais,  com

explicitação  dos  custos  envolvidos  em  sua  execução  e  em  função  do  termo  de

compromisso  celebrado  com  a  Oscip  Ambiente  Brasil  Centro  de  Estudos,  que

procede  ao  monitoramento  das  medidas  realizadas  no  âmbito  do  Programa

Ambientação.

Após publicação no “Diário  do Legislativo”  de  8/12/2012,  a matéria  vem a  este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

O requerimento em tela foi elaborado em resposta à Proposta de Ação Legislativa

nº  1.838/2012,  de  autoria  do  Sr.  Juliano  Torres,  da  entidade  Estudantes  pela

Liberdade, que solicita a exclusão da Ação 4561 - Ambientação - Educação Ambiental

em Prédios Públicos de Minas Gerais, do Plano Plurianual de Ação Governamental -

PPAG - 2012/2015, e o cancelamento do total dos recursos previstos.

A Ação 4561, coordenada pela Feam, tem como produto o Programa Ambientação,

já  implantado,  e  visa  promover  o  consumo  consciente  de  materiais  e  a  gestão

adequada de resíduos em edificações públicas. Além dos aspectos quantificáveis na

redução da geração de resíduos e de ampliação da coleta seletiva, há resultados

benéficos  no  campo  da  educação  ambiental,  pois  a  ação  visa,  implicitamente,

promover  a  internalização  de  atitudes  ecologicamente  corretas  no  cotidiano  dos

servidores públicos.

Para o processo de execução dessa ação, a Feam celebrou termo de compromisso

com a Oscip Ambiente Brasil Centro de Estudos, responsável pelo monitoramento e

pela elaboração de relatórios  com demonstração dos resultados obtidos. Entre as

instituições  que  aderiram  ao  Programa  Ambientação,  podemos  citar  a  própria
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Assembleia Legislativa, que o incorporou ao seu projeto Assembleia Sustentável.

A sugestão original de exclusão da ação se baseou no argumento de que o volume

de recursos da ação para 2013, orçado em R$1.450.000,00, além de elevado, seria

desnecessário para a contratação de serviços de terceiros, podendo o monitoramento

e a análise de resultados do programa ser desenvolvidos pelas próprias instituições

que a ele aderirem. Em contraposição, argumentou-se que, conforme divulgado, um

grande  número  de  instituições  já  aderiram  ao  programa,  cada  qual  gerando

resultados  específicos  e  integrada  a  um  sistema  que,  buscando  atingir  metas

progressivas  de  ampliação  da  coleta  seletiva  em  prédios  públicos,  necessita,

certamente, de um constante monitoramento e avaliação de seus resultados.

Ao requisitar as informações para o Legislativo, na sua legítima competência para

fiscalizar  a  correta  aplicação  dos  recursos  públicos,  o  requerimento  em  exame

permite  maior  transparência  na  execução  do  Programa  Ambientação,  com  o

conhecimento do real papel desempenhado pela Oscip que o monitora.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 3.993/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 3.998/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

A Comissão de Participação Popular, atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº

1.841/2012,  requer,  nos  termos  regimentais,  seja  encaminhado  ao  Banco  de

Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG - pedido de informações sobre as

diretrizes para a aplicação dos recursos do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento -

Findes  -,  sobre  os  critérios  utilizados  para  a  aprovação  dos  empreendimentos

beneficiados com esses recursos, bem como para a definição das modalidades de

financiamento e suas condições, como o valor total e as parcelas, a contrapartida

exigida do beneficiário, o prazo e os encargos.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 8/12/2012, vem agora a matéria à Mesa da



1412
____________________________________________________________________________

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

O  requerimento  em  análise,  da  Comissão  de  Participação  Popular,  decorre  da

Proposta de Ação Legislativa nº 1.841/2012, apresentada pela entidade Estudantes

pela Liberdade, em audiência pública para revisão do PPAG realizada em 2012.

A solicitação encontra respaldo legal no § 3º do art. 54 da Constituição do Estado,

que  confere  à  Mesa  da  Assembleia  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.  Nesse  mesmo  sentido,  o  art.  100  do

Regimento  Interno  da  Assembleia  Legislativa  assegura  a  competência  das  suas

comissões para encaminhar pedidos de informação dessa natureza por intermédio da

Mesa.

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.

Tendo  em  vista  esse  escopo  normativo,  configura-se  legítima  a  solicitação  de

informações contida no requerimento em análise.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 3.998/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril 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 3.999/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Participação Popular, a proposição em estudo solicita

“seja  encaminhado  à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico  pedido  de

informações sobre os critérios de avaliação dos investimentos a serem atraídos para
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o  Estado  e  de  definição  de  empreendimentos  estratégicos,  bem  como  sobre  as

diretrizes para a aplicação de recursos do Findes, no âmbito do Programa 040 do

PPAG 2012-2015”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/12/2012 e encaminhada a

este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição em estudo foi apresentada pela Comissão de Participação Popular e é

originária da Proposta de Ação Legislativa nº 1.841, de autoria do Sr. Juliano Torres,

da  organização  civil  Estudantes  pela  Liberdade.  A  Comissão  requer  seja

encaminhado pedido de informações  à  Secretaria  de  Estado de Desenvolvimento

Econômico - Sede -, sobre o planejamento e a aplicação de recursos no âmbito do

Programa 040 - Investimento Competitivo para o Fortalecimento e Diversificação da

Economia Mineira - do Plano Plurianual de Ação Governamental 2012-2015, o qual

está sob responsabilidade da referida Secretaria.

Esse  programa  tem  por  objetivo  “ampliar  a  capacidade  de  promoção  do

desenvolvimento econômico, bem como a diversificação da economia e aumentar a

atração de investimentos para Minas Gerais”. Para tanto, disporá de cerca de R$760

milhões em 2013. Dentro do programa, podemos destacar as Ações 1348 - Findes

Pró-Giro - Apoio ao desenvolvimento produtivo integrado -, com orçamento previsto

de  R$108  milhões;  1349  -  Findes  Pro-Invest  -  Apoio  ao  desenvolvimento  e  a

modernização do parque industrial  mineiro -;  com R$246 milhões e 1222 -  Plano

macroestrutural do vetor norte da RMBH, com R$319 milhões.

Trata-se, dessa forma, de programa que mobiliza elevado montante de recursos

públicos. É sabido que o orçamento público é limitado, enquanto as demandas da

sociedade mineira são diversas. Assim, o atendimento a uma demanda significa que

outra deixará de ser atendida. Mesmo dentro do escopo do programa, o atendimento

a uma determinada empresa significa que outra não será atendida. Portanto, parece

adequado  solicitar  informações  sobre  quais  são  os  critérios  usados  para  buscar

recursos no âmbito do mencionado programa, quais são os setores específicos do

Estado  que  serão beneficiados,  bem  como quais  são as  diretrizes  para  uso dos
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recursos.

Do ponto de vista legal, conforme estabelece a Constituição do Estado, em seu art.

62, XXXI, é competência privativa da Assembleia Legislativa fiscalizar e controlar os

atos do Poder Executivo. O texto constitucional, no seu art. 54, § 2º, confere ainda a

este Parlamento a prerrogativa de encaminhar a Secretário de Estado pedido escrito

de informação, sendo que a recusa, ou o não atendimento no prazo de trinta dias, ou

ainda a prestação de informação falsa, importam em crime de responsabilidade. Por

sua vez, o Regimento Interno dispõe, em seu art. 79, VIII, “c”, que cabe a esta Mesa

da  Assembleia,  privativamente,  emitir  parecer  sobre  requerimento  de  pedido  de

informação às autoridades estaduais, desde que o pedido se relacione a fato sujeito a

controle e fiscalização do Poder Legislativo estadual, tal como o caso em análise, que

constitui política pública executada pelo Poder Executivo.

Dessa forma, considerando que a proposição em análise configura exercício de

controle e fiscalização desta Casa no que se refere à atuação do Poder Executivo, e

estando atendidos os requisitos legais, é adequado que ela prospere.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento n° 3.999/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.045/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Participação Popular, a proposição em análise tem por

objetivo  solicitar  ao  Presidente  desta  Casa  seja  encaminhado  à  Empresa  de

Assistência Técnica e Extensão Rural - Emater-MG - pedido de informações sobre a

execução e resultados da Ação 4147 - Criação de pequenos animais - Piscicultura, do

Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, no exercício de 2012.

Publicada em 13/12/12, foi a proposição encaminhada à Mesa da Assembleia para

receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c” do Regimento Interno.
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Fundamentação

O presente requerimento solicita informações sobre a execução e resultados da

Ação 4147 -  Criação de pequenos  animais  -  Piscicultura.  A ação,  sob gestão  da

Emater no âmbito do Programa Minas sem Fome, tem como finalidade “incentivar a

produção  de  pescado  em  tanques-rede  e  em  reservatórios  construídos  para  o

enfrentamento da seca, como alternativa de ocupação e renda para agricultores e

jovens rurais”, fazendo parte do conjunto de ações de fomento à atividade produtiva

voltadas para a agricultura familiar e para a população rural de baixa renda em geral.

A piscicultura figura como atividade econômica que tem recebido atenção crescente

das  políticas  públicas  das  esferas  federal  e  estadual,  com  destaque  para  o

desenvolvimento  da  produção  em  tanques-rede  utilizando  áreas  alagadas  de

reservatórios  construídos  para  a  geração  de  energia  elétrica  ou  mesmo  como

instrumento de reservação de água para o enfrentamento de períodos de seca. Minas

Gerais  se  destaca  pelo  grande  potencial  de  produção,  conforme  apontado  por

especialistas em audiência da Comissão de Política Agropecuária sobre o tema, em

agosto  de  2011,  com  o  objetivo  de  debater  o  licenciamento  ambiental  para  a

instalação de tanques-rede no lago de Furnas e nas demais represas do Estado. Em

busca de soluções normativas e institucionais, foi instalado um grupo de trabalho de

aquicultura em Minas Gerais, coordenado pela delegacia do Ministério da Pesca no

Estado, reunindo diversos órgãos públicos, associações de produtores e acadêmicos.

A Constituição do Estado,  no que tange à atuação fiscalizadora  que incumbe à

Assembleia Legislativa,  determina,  em seu art.  62,  XXXI,  a competência privativa

desta  Casa  de  fiscalizar  e  controlar  atos  do  Poder  Executivo,  incluídos  os  da

administração indireta.

Estabelece,  ainda,  em  seu  art.  54,  §  3º,  que  a  Mesa  da  Assembleia  poderá

encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da administração indireta e

a outras autoridades estaduais, e a recusa ou o não atendimento no prazo de 30 dias,

ou  a  prestação  de  informação  falsa  constituem  infração  administrativa,  sujeita  a

responsabilização.

Em face da importância do tema para o Estado, justifica-se o interesse da Casa

pela informação precisa da execução da ação em destaque.
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Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 4.045/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.060/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Participação Popular, a proposição em análise tem por

objetivo solicitar ao Presidente desta Casa seja encaminhado à Secretaria de Estado

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Seapa - pedido de informações sobre as

atividades e os resultados da Ação 4080 - Apoio ao extrativismo no Norte de Minas,

do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, no exercício de

2012.

Publicada em 13/12/12, foi a proposição encaminhada à Mesa da Assembleia para

receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição  em  tela  pretende  que  sejam  relatadas  as  atividades  e  possíveis

resultados da execução da Ação 4080 - Apoio ao extrativismo no Norte de Minas - no

exercício de 2012. Essa ação foi incluída no PPAG 2012-2015 durante a tramitação

da  lei  que  o  elaborou  em  2011,  tendo  sido  resultado  de  aprovação  de  emenda

popular.

O extrativismo como atividade econômica desenvolvida por populações tradicionais

no bioma do cerrado foi reconhecido e transformado em matéria legal pela Lei nº

13.965, de 2001, conhecida como Lei Pró-Pequi, recentemente alterada pela Lei nº

20.308, de 27de julho de 2012. O objetivo do referido diploma legal é o de “integrar as

populações que tradicionalmente exploram o cerrado no uso e manejo racional desse

bioma,  numa  perspectiva  de  sustentabilidade  ambiental”,  revelando  não  só  a

importância socioeconômica do extrativismo vegetal, mas também sua conexão com

os aspectos culturais, posto que as populações que o praticam o fazem desde que

foram  formadas  a  partir  da  miscigenação  de  negros  e  europeus  com  os  povos
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indígenas  que  habitavam  o  cerrado.  Além  desses,  destacam-se  os  aspectos

ambientais, em especial o caráter sustentável da prática, uma vez que o extrativismo

depende da manutenção da vegetação natural. Cabe informar, ainda, que se destaca

em importância econômica a coleta do pequi, atividade que tem sido a linha mestra

de  diversas  associações  e  cooperativas  dedicadas  ao  processamento  e

comercialização de frutos do cerrado obtidos a partir do extrativismo.

A  ação  em  foco,  vale  registrar,  é  a  primeira  inserção  objetiva  do  tema  no

planejamento  público  do  Estado,  e  sua  execução  é  de  interesse  da  sociedade

mineira, posto que corresponde ao primeiro esforço do Poder Executivo estadual de

operacionalizar a Lei Pró-Pequi desde que foi aprovada por esta Casa em 2001.

A Constituição do Estado,  no que tange à atuação fiscalizadora  que incumbe à

Assembleia Legislativa,  determina,  em seu art.  62,  XXXI,  a competência privativa

desta  Casa  de  fiscalizar  e  controlar  atos  do  Poder  Executivo,  incluídos  os  da

administração indireta.

Estabelece  ainda,  em  seu  art.  54,  §  2º,  que  a  Mesa  da  Assembleia  poderá

encaminhar  pedido  de informação a  Secretário  de  Estado,  e  a  recusa,  ou  o  não

atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa importam crime

de responsabilidade.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 4.060/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis Pinheiro, Presidente - José Henrique, relator - Hely Tarqüínio - Dilzon Melo -

Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.062/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

De autoria da Comissão de Participação Popular, a proposição em análise requer

seja encaminhado ao Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter - pedido de

informações sobre a não execução dos recursos alocados na Ação 4085 do Plano

Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015 para o exercício de 2012.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 26/10/2012, o requerimento foi encaminhado
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a este órgão colegiado a fim de receber parecer, nos termos do art. 79, VII, “c”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

Durante  os  meses  de  outubro  e  novembro  de  2012,  foram  realizadas  várias

audiências públicas no interior do Estado e na Capital para colher subsídios para a

revisão do PPAG 2012-2015. Nessas audiências foram colhidas diversas propostas e

sugestões dos participantes, entre as quais várias que originaram a Proposta de Ação

Legislativa  nº  1.778/2012,  que,  por  sua  vez,  foi  aprovada  na  Comissão  de

Participação Popular na forma de emenda à Lei Orçamentária Anual - LOA - e de

requerimentos  dirigidos  ao  Iter,  entre  os  quais  o  que  originou  a  proposição  em

análise.

A regularização  fundiária  das  áreas  quilombolas  e  indígenas  é  competência  da

União, por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra. É

facultado aos demais entes federativos, no entanto, apoiar essa regularização, como,

por exemplo, financiando ou realizando os estudos antropológicos, etno-históricos e

geográficos necessários para o reconhecimento e demarcação dessas terras. É sobre

esse tipo de apoio que versa a Ação 4085 - Apoio à regularização fundiária de áreas

ocupadas  por  comunidades  quilombolas  e  indígenas  -,  alvo  da  proposição  em

análise.

A Ação 4085 foi criada a partir  de propostas populares apresentadas durante as

audiências públicas de elaboração do PPAG 2012-2015, consubstanciadas na Lei nº

20.024/2012. A essa ação foram destinados recursos de R$100.000,00 para cada um

dos anos compreendidos entre 2012 e 2015. Segundo informações de representante

do governo do Estado, apresentadas em audiência pública nesta Casa Legislativa, no

dia  29/8/2012,  um  convênio  com  a  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros  -

Unimontes  -  visando  uma  parceria  para  a  elaboração  dos  estudos  citados

anteriormente, estava em vias de ser assinado. Porém, até meados de dezembro de

2012,  após consulta  aos sistemas de acompanhamento orçamentário,  verificou-se

que não houve nenhuma execução dos recursos previstos na LOA em vigor (Lei nº

20.026/2012).

Como houve reiteradas  cobranças dos participantes das  audiências  públicas  de
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revisão do PPAG 2012-2015, notadamente de lideranças indígenas e quilombolas, e

levando  em  conta  a  não  execução  orçamentária  da  Ação  4085,  bem  como  a

importância e o caráter civilizatório do tema, consideramos pertinente e importante o

envio de ofício com pedido de informações ao Iter, conforme proposto.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.062/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.126/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Participação Popular solicita à

Presidência da Assembleia seja encaminhado à Secretaria de Defesa Social pedido

de informações sobre a eficácia e a efetividade do Programa 034, denominado Minas

mais Segura, do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2012-2015, no

que  se  refere  aos  resultados  de  suas  ações  e  à  consecução  de  seus  objetivos

durante o ano de 2012.

Após publicação no “Diário do Legislativo” de 13/12/2012, a matéria vem a este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição  sob estudo tem a finalidade  de obter  esclarecimentos  acerca  dos

resultados  obtidos  e  da  consecução das metas  previstas  nas  ações inerentes ao

programa Minas mais Segura, constante do PPAG 2012-2015. O requerimento em

tela decorreu de proposta apresentada por Valéria Evangelista e outros durante as

audiências  públicas  realizadas  de  5  a  13/11/2012,  em  Belo  Horizonte,  com  a

finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 3.472/2012,

que dispõe sobre a revisão do PPAG 2012-2015 para o exercício de 2013.

Cumpre notar que a proposição se ampara no inciso X do art. 49 da Constituição da

República, que estabelece como competência do Poder Legislativo a fiscalização e o
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controle dos atos do Poder Executivo. Por sua vez, a Carta mineira, em seus arts. 73

e 74, atribui ao Legislativo o dever de fiscalizar o exercício da função administrativa

do Estado e estabelece, pelo § 2º do art. 54, a prerrogativa da Mesa da Assembleia

de encaminhar a Secretário de Estado pedido escrito de informação, dispondo que a

recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa

importam crime de responsabilidade. Tem fundamento, por fim, no art. 233, XII, do

Regimento Interno, que autoriza o pedido de informações às autoridades estaduais

pela Assembleia Legislativa, por intermédio de sua Mesa.

O  Programa  034  -  Minas  mais  Segura  -  é  um  dos  programas  estruturadores

integrantes do PPAG 2012-2015, sendo a Secretaria de Estado de Defesa Social o

órgão  responsável  por  seu  desenvolvimento  e  execução.  O  programa  tem  por

objetivo desenvolver ações voltadas para a prevenção da criminalidade, de forma a

contribuir efetivamente para a diminuição da violência em áreas com elevados índices

de criminalidade ou de risco social. Verifica-se ainda que o público-alvo do programa

são  jovens  de  12  a  24  anos,  famílias  e  grupos  de  áreas  com  altas  taxas  de

criminalidade violenta; pessoas em cumprimento de penas ou medidas alternativas à

prisão, egressas do sistema prisional e em cumprimento de pena em regime aberto;

vítimas de tráfico humano e suas famílias - especialmente crianças, adolescentes,

idosos e mulheres -; comunidades escolares; pessoas em situação de vulnerabilidade

e risco de envolvimento com o fenômeno das drogas.

Várias  ações  e  projetos  são  implementados  no  âmbito  do  Minas  mais  Segura,

podendo ser  citados  a implantação dos Centros  de Prevenção à Criminalidade;  o

desenvolvimento de programas como o Fica Vivo, Mediação de Conflitos, Central de

Acompanhamento de Penas e Medidas Alternativas - Ceapa -, Programa de Inclusão

Social do Egresso do Sistema Prisional - PrEsp -, e Programa de Enfrentamento ao

Tráfico  de  Pessoas;  e  os  serviços  de  prevenção  à  criminalidade  efetuados  pela

Polícia Militar,  a exemplo do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à

Violência - Proerd -, o Patrulha Escolar e os Grupos Especializados em Policiamento

de Áreas de Risco - Gepar.

Durante  reunião  realizada  por  esta  Casa  em  28/8/2012,  destinada  ao

monitoramento  da  execução  dos  programas  constantes  do  PPAG  2012-2015,
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especialmente daqueles que compõem a Rede de Defesa e Segurança, verificou-se

que a previsão de recursos para o programa Minas mais Segura durante o ano de

2012 era de R$40.683.848,00. O crédito autorizado era de R$39.944.081,17. Ainda

de acordo com informações prestadas por representantes da Secretaria de Defesa

Social, a despesa realizada até o mês de junho de 2012 foi de R$15.364.129,79, o

que  corresponde a  um percentual  de  execução de 38,46%.  No  entanto,  em  que

pesem os dados trazidos, resta clara a necessidade de um maior detalhamento das

informações, de modo a esclarecer com precisão os reais gastos, bem como se foram

atingidos objetivos e metas previstas ao longo de todo o ano de 2012,  o que se

pretende por meio da proposição em tela.

Registre-se ainda que os questionamentos constantes  da proposta inicial  e  que

ensejaram,  por  conseguinte,  a  proposição  em  análise,  encontram  amparo  nos

princípios  da  publicidade  e  da  eficiência,  inscritos  no  art.  37  da  Constituição  da

República. Demonstram ainda sintonia com um dos propósitos principais das políticas

de segurança pública: a efetividade da prevenção à violência. Por outro lado, vale

ressaltar  que o  aumento  dos  índices  de  criminalidade e  violência  no  Estado tem

merecido  particular  atenção  do  Parlamento  mineiro  e,  em  consequência,

desencadeado  um  trabalho  sistemático,  especialmente  com  vistas  a  ampliar  e

fortalecer  as  medidas  preventivas  no  âmbito  da  segurança  pública.  Entre  as

atividades  que  vêm  pautando  a  agenda  da  ALMG  estão  aquelas  inerentes  ao

monitoramento e à revisão anuais do PPAG, de maneira cada vez mais efetiva nos

últimos anos.

Entendemos, portanto, ser legítima a proposição em comento, tendo em vista que a

intenção  da  comissão  autora  vem  ao  encontro  das  demandas  constantemente

trazidas a esta Casa. Para além disso, as informações pretendidas possibilitam a

avaliação  do  desempenho  do  programa  mencionado,  pelo  que  se  apresentam

pertinentes ao exercício das atribuições de fiscalização e controle constitucionalmente

previstas para o Poder Legislativo.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 4.126/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.
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Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.160/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  a  Comissão  de  Participação  Popular,

atendendo à Proposta de Ação Legislativa nº 1.745/2012, requer seja enviado ofício à

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social - Sedese - solicitando estudo para

informação a esta Casa sobre o impacto da alteração do valor do cálculo do Piso

Mineiro  de  Assistência  Social  para  R$2,20  por  família  e  da  base  de  dados  de

referência do cálculo para o CadÚnico 2012, no repasse aos Municípios em novos

patamares ainda em 2013.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/12/2012, vem agora a matéria à Mesa da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento

Interno.

Fundamentação

A Proposta  de  Ação  Legislativa  nº  1.745/2012,  apresentada  a  esta  Casa  por

ocasião da revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - em 2012,

visou a ampliar a meta financeira da Ação 4301 - Cofinanciamento do Piso Mineiro de

Assistência Social - para uniformizar o valor de referência por família e alterar a base

de dados utilizada para o cálculo do Piso Mineiro de Assistência Social,  que será

universalizado em 2013, passando para R$2,20 por família conforme CadÚnico de

2012.

Instituído em 2010, o Piso Mineiro de Assistência consiste em um valor básico para

o cofinanciamento estadual dos serviços e benefícios da política de assistência social,

em  complementariedade  ao  financiamento  federal  e  municipal.  Conforme

regulamentação,  a  base  de  cálculo  do  Piso  Mineiro  de  Assistência  Social  nos

primeiros quatro anos de sua implementação é de R$1,80 por família cadastrada no

perfil CadÚnico, com exceção dos 100 Municípios que já recebem cofinanciamento

estadual para a manutenção dos Centros de Referência de Assistência Social - Cras

-, no valor de R$2,20 por família cadastrada. A referência para o cálculo é o CadÚnico
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2010.

De acordo com a previsão do Estado, a universalização do Piso Mineiro ocorreria

até 2015. Por força de proposta popular apresentada nesta Casa por ocasião das

discussões das leis do ciclo orçamentário, a universalização vai se efetivar em 2013,

quando todos os 853 Municípios  passarão a receber  recursos do Piso Mineiro.  A

alteração da base de cálculo (valor por família e ano de referência do CadÚnico) está

prevista para 2014.

Tendo em vista a importância do Piso Mineiro para a consolidação da política de

assistência  social  nos  Municípios  do  Estado,  consideramos  pertinente  o

encaminhamento  de  pedido  de informações  à  Sedese relativo ao  impacto  dessas

mudanças no repasse aos Municípios.

No que toca ao respaldo legal para a solicitação, 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, e o art. 100 do Regimento Interno desta Casa

atribui  a suas Comissões a competência para encaminhar  pedidos  de informação

dessa natureza por intermédio da Mesa.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 4.160/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.190/2012

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em tela, a Comissão de Saúde requer ao Presidente

da Assembleia Legislativa seja enviado à Secretaria de Estado de Saúde de Minas

Gerais pedido de informações sobre a regularidade na distribuição de tiras reagentes

de  glicemia  capilar  para  diabéticos  na  macrorregião  Sul,  em  especial  em  Pouso

Alegre.

Publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/12/2012,  vem  a  matéria  à  Mesa  da

Assembleia  para  receber  parecer,  nos  termos  do art.  79,  VIII,  “c”,  do  Regimento
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Interno.

Fundamentação

Considerando  as  denúncias  recebidas  pela  Comissão  de  Saúde  relativas  à

deficiência ou descontinuidade na entrega de tiras reagentes de glicemia capilar aos

usuários cadastrados no Sistema Único de Saúde - SUS - desde agosto de 2012, e a

Portaria  GM  nº  2.583,  de10/10/2007,  do  Ministério  da  Saúde,  que  garante  a

disponibilização de medicamentos e insumos aos portadores de diabetes mellitus, o

requerimento em tela visa a obter informações sobre a regularidade na distribuição de

tiras reagentes de glicemia capilar para diabéticos na macrorregião Sul, em especial

em Pouso Alegre.

O diabetes mellitus é uma doença crônica, caracterizada pelo comprometimento do

metabolismo  da  glicose,  na  qual  o  controle  glicêmico  inadequado  resulta  no

aparecimento de graves complicações clínicas como retinopatia diabética, enfarte do

miocárdio, gangrena, insuficiência renal, entre outras, que reduzem a expectativa de

vida e comprometem a qualidade de vida das pessoas acometidas pela doença.

A  abordagem  terapêutica  deve  ser  multiprofissional,  incluindo  a  assistência

farmacêutica, o monitoramento da glicemia e outros parâmetros clínicos, a prática de

atividade física e a orientação dietética. Com relação ao monitoramento glicêmico, as

duas  abordagens  fundamentais  são  a  medida  da  hemoglobina  glicada  e  o

automonitoramento da glicemia capilar. No caso do automonitoramento da glicemia

capilar,  são  necessárias  tiras  reagentes,  que,  segundo  as  denúncias,  não  estão

sendo distribuídas em Pouso Alegre.

No  que  tange  à  distribuição  de  tiras  reagentes  de  medida  de  glicemia  capilar,

compete  às  Secretarias  Estaduais  de  Saúde  financiá-las  em  conjunto  com  os

Municípios, além de outros insumos complementares descritos na referida portaria,

como seringas com agulha acoplada para a aplicação de insulina e lancetas para

perfuração digital.  Para  o  custeio  desses  insumos,  os  Estados devem investir  ao

menos R$ 0,50/habitante/ano. Nesse caso , conforme acordo local entre os gestores

estaduais  e  municipais,  o  governo  estadual  pode  adquirir  os  produtos

centralizadamente e distribuí-los aos Municípios ou efetuar o repasse financeiro ao

fundo de saúde dos Municípios.



1425
____________________________________________________________________________

Compete ainda às Secretarias Municipais de Saúde financiar, em conjunto com o

governo estadual, os insumos complementares para o tratamento e monitoramento

do diabetes mellitus. Nesse caso, as prefeituras municipais também devem investir ao

menos R$0,50/habitante/ano.

Assim, tendo em vista todo o arcabouço legal e a importância do monitoramento da

glicemia capilar para o tratamento do diabetes mellitus, entendemos que o pedido de

informações ora apresentado é oportuno.

No que concerne à iniciativa,  o pedido  de informações do Poder  Legislativo às

autoridades estaduais integra as ações de controle externo sobre as atividades da

administração pública e é amparado constitucionalmente pelos arts. 54, § 2º, e 62,

XXXI, da Constituição Estadual.

A  proposição  não  apresenta,  portanto,  vício  de  iniciativa  e  as  informações

solicitadas são de relevante interesse para a sociedade, motivos pelos quais somos

favoráveis à sua aprovação.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.190/2012.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia,15 de abril 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 4.216/2013

Mesa da Assembleia

Relatório

Por intermédio da proposição em epígrafe, o Deputado Celinho do Sinttrocel requer

seja inserido nos anais da Casa o artigo intitulado “Sérgio Miranda: suave guerreiro”,

de autoria da jornalista Tereza Cruvinel, publicado na revista “Retrato do Brasil”, nº

66, edição de janeiro de 2013.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 8/2/2013 e encaminhado

a este órgão colegiado para receber parecer, nos termos dos arts. 79, VIII, “b” e 234,

do Regimento Interno.

Fundamentação

O Requerimento nº 4.216/2013 pretende seja consignado nos anais da Assembleia
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Legislativa  o  artigo  intitulado  “Sérgio  Miranda:  Suave  Guerreiro”,  de  autoria  da

jornalista Tereza Cruvinel, publicado na Revista Retrato do Brasil, nº 66, edição de

janeiro de 2013.

Trata-se  de  uma homenagem  prestada  ao  político  Sérgio  Miranda,  falecido  em

novembro de 2012, que iniciou sua carreira política como vereador de Belo Horizonte

entre 1988 e 1992. Posteriormente, foi Deputado Federal entre 1993 e 2006 e, após

43 anos de militância no PCdoB, deixou o partido em 2005 e assumiu a presidência

do PDT em Belo Horizonte. No fim da vida, trabalhava na Fundação Leonel Brizola,

do PDT.

Sob  o  aspecto  jurídico,  a  matéria  em  exame se  apoia  no  art.  62,  II  e  III,  da

Constituição  estadual,  que  faculta  a  este  Parlamento  a  competência  de  dispor

privativamente sobre seu próprio funcionamento, e nos arts. 79, VIII, “b”, 233, XIII, e

234 do Regimento Interno, que estabelecem a prerrogativa parlamentar de se inserir,

nos  anais  da  Casa,  documentos  e  pronunciamentos  não  oficiais  considerados

especialmente  relevantes  para  o  Estado,  bem  como  aqueles  que  disciplinem  a

tramitação  apropriada  a  tal  previsão  por  meio  de  requerimento.  Portanto,  a

proposição  em  tela,  sem  vício  de  iniciativa,  ostenta  sólido  e  tipificado  lastro

constitucional e regimental.

Quanto  ao  mérito,  registre-se  que  a  jornalista  expõe  a  trajetória  política  do

parlamentar Sérgio Miranda, que sempre se destacou como defensor da democracia,

da liberdade, da soberania nacional, do interesse público e da justiça social.

Por tais razões, consideramos oportuna a inclusão do texto citado nos anais desta

Casa, perenizando o exemplo deixado por Miranda.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.216/2013.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril 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 4.239/2013

Mesa da Assembleia

Relatório
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Por  intermédio  da  proposição  em  tela,  o  Deputado  Marques  Abreu  requer  ao

Presidente da Assembleia seja encaminhado ofício ao Comando-Geral do Corpo de

Bombeiros  Militar  solicitando  informações  sobre  a  fiscalização  da  segurança  em

estabelecimentos abertos ao público, especialmente sobre a suficiência do número de

agentes para a fiscalização e a eventual existência de projetos para aumentar esse

quantitativo;  o  número  de  vistorias  e  inspeções  e  de  autos  de  infração  ou  de

interdição eventualmente  lavrados  nos  últimos 12 meses;  o  total  dos  valores  das

multas  aplicadas  nos últimos 12 meses e,  finalmente,  as  medidas  adotadas  para

intensificar a fiscalização, especialmente dos alvarás de estabelecimento.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 8/2/2013 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 tela requer  sejam solicitadas ao Comando-Geral  do Corpo de

Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - informações sobre a fiscalização da

segurança  em  estabelecimentos  abertos  ao  público,  especialmente  sobre  a

suficiência  do  número  de  agentes  para  a  fiscalização e  a  eventual  existência  de

projetos para aumentar esse quantitativo; o número de vistorias e inspeções e de

autos de infração ou de interdição eventualmente lavrados nos últimos 12 meses; o

total  dos  valores  das  multas  aplicadas  nos  últimos  12  meses  e,  finalmente,  as

medidas  adotadas  para  intensificar  a  fiscalização,  especialmente  dos  alvarás  de

estabelecimento.

A apresentação do requerimento em análise foi motivada pela tragédia ocorrida em

27/1/2013, na Boate Kiss, em Santa Maria (RS), quando o incêndio provocado pelo

uso de um sinalizador durante um “show” naquele estabelecimento resultou na morte

de 241 pessoas e em lesões corporais em outras 100. Reportagens sugerem que a

inoperância  de  equipamentos  de  segurança,  ausência  de  rotas  de  fuga

desobstruídas,  falta  de  saídas  de  emergência,  ausência  de  sinalização,  falta  de

treinamento  dos  funcionários  da  boate,  entre  outras  irregularidades,  teriam

contribuído para o sinistro (Disponível em: <www.epoca.com.br>. Edição de 3/2/2013.

Acesso em: 8 mar. 2013).
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Em Minas Gerais, a prevenção e o combate a incêndio e pânico cabe ao Estado, na

forma da Lei nº 14.130, de 19/12/2001, e é feita pelo CBMMG, que é o órgão do

Poder  Executivo  que  detém  a  atribuição  para  fiscalizar  a  execução  das  medidas

preventivas de incêndio e pânico em edificações e aplicar as sanções cabíveis. Entre

as  medidas de segurança  cuja  execução compete ao  CBMMG fiscalizar  estão:  a

compartimentação (horizontal e vertical) do estabelecimento; controle de materiais de

acabamento; a existência de saídas de segurança; controle de fumaça; iluminação e

sinalização de emergência, detecção e alarme de incêndio, presença de extintores,

hidrante ou mangotinhos; chuveiros automáticos, entre outras.

A efetividade dessa fiscalização vincula-se à existência de pessoal habilitado, em

número  suficiente,  para  sua  realização.  Por  isso,  franqueia-se  a  competência  da

Mesa da Assembleia  para  requerer  as  informações  ora  pretendidas,  por  força  do

disposto no art. 54, § 3º, da Constituição do Estado.

Consoante o relatado, a proposição não apresenta vício de iniciativa e configura

legítimo exercício do controle, reservado constitucionalmente a este Parlamento, de

atos ou omissões de órgãos do Poder Executivo na execução de políticas públicas de

segurança.  No  caso,  as  informações  solicitadas  são  de  grande  interesse  para  a

sociedade.

Conclusão

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis Pinheiro, Presidente - Alencar da Silveira Jr., relator - Hely Tarqüínio - José

Henrique - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Dilzon Melo.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.346/2013

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Direitos Humanos solicita à

Presidência da Assembleia 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 Antônio Marcos di Paula Alves e Silva.

Após publicação no “Diário  do Legislativo”  de  14/3/2013,  a matéria  vem a  este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento
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Interno.

Fundamentação

A proposição encontra amparo no inciso X do art. 49 da Constituição da República,

que 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, sendo que a recusa, o

não atendimento no prazo de 30 dias, ou a prestação de informação falsa constituem

infrações administrativas, sujeitas a responsabilização. Fundamenta-se, por fim, no

art. 233, XII, do Regimento Interno, que trata do pedido de informação às autoridades

estaduais, sobre fato sujeito a controle e fiscalização da Assembleia Legislativa.

De acordo com a Ficha de Atendimento nº 2.012, anexa à proposição em comento,

Antônio  Marcos  di  Paula  Alves  e  Silva  compareceu,  em 22/10/2012,  à  Seção  de

Ouvidoria da Corregedoria de Polícia Militar em Belo Horizonte. Após identificar-se

como  funcionário  de  um  posto  de  gasolina,  o  denunciante  narrou  que,  no  dia

3/10/2012,  foi  injustamente  acusado,  pela  proprietária  do  posto,  de  haver  furtado

daquele  estabelecimento  a  quantia  de  R$9.000,00.  Relatou  que  a  acusação  foi

reiterada por dois policiais militares, identificados como Sd. Vieira e Sd. Fábio, que

compareceram ao local a fim de atender ao chamado da proprietária e registrar  a

ocorrência. Ainda segundo o denunciante, os policiais não ouviram a sua versão dos

fatos  e  o  agrediram  verbal  e  fisicamente.  Relatou  também  que  foi,  em  seguida,

conduzido a estabelecimento prisional no Município de Ouro Preto, local no qual teria

sido agredido por outros detentos, pelo fato de ser filho de um Cabo da Polícia Militar

aposentado. Esclareceu que essas agressões somente ocorreram pelo fato de o Sd.

Vieira haver  informado aos demais  presos sobre o parentesco.  Pleiteou, portanto,

providências para apuração dos fatos e aplicação das medidas cabíveis no que tange

à eventual responsabilização dos policiais militares.

Diante da situação posta, há que se atentar para a pertinência da Lei nº 14.310, de

2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado. É
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possível  inferir-se conexão entre os fatos narrados e algumas práticas tidas como

transgressões disciplinares naquele diploma, a exemplo do contido nos incisos I, V e

XIV do art. 13, respectivamente: “praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou

que  ofenda  os  princípios  da  cidadania  e  dos  direitos  humanos,  devidamente

comprovado  em  procedimento  apuratório”;  “ofender  ou  dispensar  tratamento

desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa”; “agir de maneira parcial

ou  injusta  quando  da  apreciação  e  avaliação  de  atos,  no  exercício  de  sua

competência, causando prejuízo ou restringindo direito de qualquer pessoa”.

Em  face  do  exposto,  considerando-se  as  disposições  do  Código  de  Ética,

entendemos que o pleito  da Comissão autora -  no sentido de colher  informações

acerca das providências tomadas a partir do atendimento realizado pela Ouvidoria da

Corregedoria  de  Polícia  Militar  -  apresenta-se pertinente,  especialmente  diante  de

eventual  violação  de  direitos  fundamentais  e  prática  de  abuso  de  autoridade.

Consideramos,  portanto,  adequada a proposição em tela,  uma vez que a medida

pleiteada é inerente ao exercício das atribuições de fiscalização e controle externo

constitucionalmente previstas para o Poder Legislativo.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.346/2013.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril 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 4.347/2013

Mesa da Assembleia

Relatório

Por meio da proposição em epígrafe, a Comissão de Direitos Humanos solicita à

Presidência da Assembleia seja encaminhado à PMMG pedido de informações sobre

as providências tomadas quanto à Ficha de Atendimento nº 2012000002342, em que

figura como solicitante Ademar de Oliveira Lima.

Após publicação no “Diário  do Legislativo”  de  14/3/2013,  a matéria  vem a  este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento

Interno.



1431
____________________________________________________________________________

Fundamentação

A proposição encontra amparo no inciso X do art. 49 da Constituição da República,

que 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  mineira,  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 o Comandante-

Geral da Polícia Militar, sendo que a recusa, o não atendimento no prazo de 30 dias,

ou a prestação de informação falsa constituem infrações administrativas, sujeitas a

responsabilização. Fundamenta-se, por fim, no art. 233, XII, do Regimento Interno,

que trata  do  pedido de informação às  autoridades estaduais,  sobre fato  sujeito  a

controle e fiscalização da Assembleia Legislativa.

A matéria em análise reporta-se à 31ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos

Humanos,  realizada em 31/10/2012.  Nessa ocasião,  foi  apresentado requerimento

solicitando  o  envio  à  Corregedoria  da  PMMG  do  trecho  das  notas  taquigráficas

contendo as  denúncias  apresentadas  por  Ademar  de  Oliveira  Lima da  prática  de

abuso de autoridade,  tortura,  furto,  discriminação racial  e  falsidade ideológica por

militares identificados como Sgt. Lucas Evangelista de Paula, Ten. Dirceu Gonçalves

de Oliveira e Sd. Daniel Celestino de Barros. Por meio de tal requerimento efetivou-

se, também, pedido de providências àquele órgão no sentido de serem apuradas as

denúncias.

Infere-se, dessa forma, que a proposição em análise objetiva colher informações

sobre  a  efetivação  da  providência  solicitada  oficialmente  pela  ALMG  na  data  de

22/11/2012, por meio de correspondência expedida pela Secretaria-Geral da Mesa.

Merecem então ser analisados, de forma a propiciar a melhor compreensão dos

fatos e, consequentemente, da pretensão da Comissão autora, o teor tanto da Ficha

de Atendimento nº 2012000002342, datada de 11/10/2012 e anexada à proposição

em comento, quanto das notas taquigráficas colhidas durante a citada reunião.

Verifica-se dos documentos mencionados que Ademar de Oliveira Lima solicitou a

presença da Polícia Militar  em uma agência do Banco do Brasil,  no Município de
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Ibirité,  no  dia  10/10/2012,  após  um  desentendimento  com  a  gerente  do

estabelecimento em razão de uma transferência bancária irregular.  Consta que os

militares acima indicados, ao chegarem ao local, recusaram-se a registrar os fatos

conforme solicitado pelo denunciante, e que, diante de sua insistência em solicitar o

registro,  foi  determinada  sua  prisão  pelo  Ten.  Dirceu  Gonçalves  de  Oliveira,  por

desacato a autoridade. Disse ter sido conduzido abruptamente para uma companhia

da  Polícia  Militar,  onde,  mantido  arbitrariamente  algemado,  teve  sua  pochete

apreendida, foi ameaçado e agredido verbal e fisicamente. Segundo o denunciante,

ele  permaneceu  cerca  de  duas  horas  na  companhia,  sempre  algemado,  até  ser

conduzido  para  a  Delegacia  de  Polícia  Civil,  quando  lhe  foram  devolvidos  seus

pertences.  Narrou  ainda haver  percebido,  já  na  Delegacia,  o  desaparecimento  de

R$700,00  de  sua  carteira.  Sustentou,  ao  final,  que  as  informações  que  foram

registradas  pela  Polícia  Militar  são inverídicas  e  pleiteou a  apuração  dos  fatos  e

aplicação  das  medidas  cabíveis  no  que  tange  à  eventual  responsabilização  dos

policiais militares.

Diante da situação posta, há que se atentar para a pertinência da Lei nº 14.310, de

2002, que dispõe sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado. É

possível  inferir-se conexão entre os fatos narrados e algumas práticas tidas como

transgressões disciplinares naquele diploma, a exemplo do contido nos incisos I, V e

XIV do art. 13, respectivamente: “praticar ato atentatório à dignidade da pessoa ou

que  ofenda  os  princípios  da  cidadania  e  dos  direitos  humanos,  devidamente

comprovado  em  procedimento  apuratório”;  “ofender  ou  dispensar  tratamento

desrespeitoso, vexatório ou humilhante a qualquer pessoa”; “agir de maneira parcial

ou  injusta  quando  da  apreciação  e  avaliação  de  atos,  no  exercício  de  sua

competência,  causando prejuízo  ou  restringindo direito  de  qualquer  pessoa”.  Fica

clara, portanto, não somente a prerrogativa, mas acima de tudo a responsabilidade da

PMMG de apurar eventual afronta à ética profissional, quebra da disciplina militar e

prática de transgressões disciplinares.

Em face do exposto,  entendemos  pertinente  o  requerimento,  tendo em vista  as

declarações prestadas pelo denunciante tanto à PMMG quanto à Comissão autora,

especialmente  diante  de  eventual  violação  de  direitos  fundamentais  e  prática  de
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abuso de autoridade. Consideramos, portanto, adequada a proposição em comento,

uma vez que o pedido de informações acerca das providências tomadas é inerente ao

exercício  das  atribuições  de  fiscalização  e  controle  externo  constitucionalmente

previstas para o Poder Legislativo.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.347/2013.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril 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 4.362/2013

Mesa da Assembleia

Relatório

Por  meio  da  proposição  em  foco,  a  Comissão  de  Direitos  Humanos  requer  à

Presidência  da  Assembleia  seja  inserido  nos  anais  da  Casa  o  texto  “Entidades

indicam retrocesso”, publicado no jornal “O Tempo”, em 6/3/2013.

Após publicação no “Diário  do Legislativo”  de  15/3/2013,  a matéria  vem a  este

órgão colegiado para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “b”, do Regimento

Interno.

Fundamentação

A proposição  em  análise,  que  solicita  a  inserção  nos  anais  da  Casa  do  texto

intitulado  “Entidades  indicam  retrocesso”,  publicado  no  jornal  “O  Tempo”,  em

6/3/2013, contendo trechos de entrevistas concedidas aos jornalistas Gustavo Prado

e  Raquel  Gondim,  foi  motivada  pelos  comentários  críticos  do  Deputado  Rômulo

Viegas  à  indicação  do  Deputado  Federal  Marco  Feliciano  para  a  presidência  da

Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados - CDHM.

Sob  o  aspecto  jurídico,  a  matéria  em  exame se  apoia  no  art.  62,  II  e  III,  da

Constituição  Estadual,  que  faculta  a  este  Parlamento  a  competência  de  dispor

privativamente sobre o seu próprio funcionamento, e nos arts. 79, VIII, “b”, 233, XIII, e

234  do  Regimento  Interno,  que  estabelecem  a  prerrogativa  parlamentar  de  se

inserirem  documentos  e  pronunciamentos  não  oficiais  nos  anais  da  Casa,

considerados  especialmente  relevantes  para  o  Estado,  bem  como  disciplinam  a
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tramitação  apropriada  a  tal  previsão  por  meio  de  requerimento.  Portanto,  a

proposição em tela, sem vício de iniciativa, ostenta lastro constitucional e regimental.

Quanto ao mérito,  registre-se que, segundo a matéria jornalística, o parlamentar

mineiro abordou com propriedade e oportunidade o contencioso que vem ensejando

discussões na mídia, paralisando os trabalhos da CDHM em Brasília e provocando a

mobilização dos segmentos democráticos da  sociedade civil  em protesto contra  a

primazia de posições retrógradas numa instituição que deveria estar no epicentro da

luta em defesa dos direitos fundamentais. Disse o Deputado Rômulo Viegas: “Pelo

que a imprensa tem noticiado, acho que foi uma escolha infeliz. O presidente dessa

comissão deve, sobretudo, pregar a igualdade entre as pessoas, independentemente

do sexo ou raça”.

Além  de  expressar  motivos  políticos  e  humanitários,  tais  palavras  encontram

respaldo, não só na Carta Magna e na legislação infraconstitucional, mas também no

Regimento Interno da Câmara dos Deputados, que, em seu art. 32, VIII, assim deixa

claro a incompatibilidade das finalidades e competências  da CDHM com posturas

intolerantes:  “(...)  recebimento,  avaliação  e  investigação  de  denúncias  relativas  a

ameaça ou  violação de direitos  humanos;  (..)  fiscalização e  acompanhamento  de

programas  governamentais  relativos  à  proteção  dos  direitos  humanos;  (...)

colaboração  com  entidades  (...)  que  atuem  na defesa  dos  direitos  humanos;  (...)

pesquisas e estudos relativos à situação dos direitos humanos no Brasil e no mundo,

(...)  assuntos referentes às minorias étnicas e sociais, (…)  preservação e proteção

das culturas populares e étnicas do País”.

Levando-se em conta tais considerações, revela-se oportuna a inclusão nos anais

desta Casa do texto em análise, como forma de expressar, mais uma vez, a abertura

da  ALMG  a  disputas  e  debates  nacionais  que,  mesmo aparentemente  distantes,

afetam os  destinos  de  todo o  País  e  de  cada  um dos  Estados  membros,  sejam

cidadãos em geral,  sejam setores sobre os  quais  incidem preconceitos  e práticas

discriminatórias.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Requerimento nº 4.362/2013.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.
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Dinis Pinheiro, Presidente - Dilzon Melo, relator - Hely Tarqüínio - José Henrique -

Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE ABRIL DE 2013

ATAS

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E

REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 2/4/2013

Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Luzia Ferreira e os

Deputados Carlos Pimenta e Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado João

Leite, por indicação do BTR). Havendo número regimental, a Presidente, Deputada

Luzia Ferreira, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento

do Deputado Carlos Pimenta, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é

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

Presidência informa que a reunião se destina a deliberar sobre a matéria constante

da pauta,  a  debater  a política  de  concessão de benefícios  fiscais  do  governo do

Estado e suas consequências  nas finanças dos Municípios  mineiros e a deliberar

sobre proposições da Comissão e comunica o recebimento de ofício do Sr. Vital do

Rêgo,  Presidente  da  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e  Cidadania  do  Senado,

publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  em  1º/3/2013.  Registra-se  a  presença  dos

Deputados  Paulo  Lamac,  Pompílio  Canavez,  João  Leite,  Duarte  Bechir,  Antônio

Carlos Arantes, Adalclever Lopes, Jayro Lessa, Ivair Nogueira, Luiz Henrique, Tadeu

Martins Leite e Rogério Correia. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei

nº 3.610/2012, em turno único,  do qual  designou como relator  o Deputado Carlos

Pimenta.  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  Complementar  nº  16/2011 na forma do Substitutivo nº 1.

(relator:  Deputado  Pompílio  Canavez).  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. Antônio Júlio de Faria, Prefeito Municipal de

Pará de Minas; Lindolfo Fernandes de Castro, Presidente do Sindicato dos Auditores

Fiscais da Receita Estadual de Minas Gerais; Manoel Isidro dos Santos, Presidente

da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, que são convidados a tomar
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assento  à mesa.  A Presidência  concede a  palavra  ao  Deputado Rogério  Correia,

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

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

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. Retiram-se da reunião a Deputada Luzia Ferreira e os Deputados Paulo

Lamac, Carlos Pimenta, Pompílio Canavez, João Leite, Duarte Bechir, Antônio Carlos

Arantes, Lafayette de Andrada, Adalclever Lopes, Jayro Lessa, Ivair Nogueira, Luiz

Henrique e Tadeu Martins Leite. Os Requerimentos nºs 4.403 e 4.404/2013 deixam de

ser apreciados por falta de quórum regimental. 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 abril de 2013.

Paulo Lamac, Presidente - Rogério Correia.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

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

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara

e  os  Deputados  André  Quintão  e  Fabiano  Tolentino,  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

Fabiano Tolentino, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por

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

que  a  reunião  se  destina  a  apreciar  proposições  da  Comissão  e  comunica  o

recebimento da seguinte correspondência: do Deputado André Quintão, justificando

sua ausência na 4ª Reunião Ordinária da Comissão de Participação Popular, prevista

para 21/3/2013, em virtude de participação no Evento Institucional de Prestação de

Contas  da  Assembleia  na  cidade  de  Muriaé;  e  de  correspondência  publicada  no

“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios das Sras. Maria

Albanita  Roberta  de  Lima,  Subsecretária  de  Estado  de  Assistência  Social;  Maria

Juanita  Godinho  Pimenta,  Subsecretária  de  Estado  de  Assistência  Social;  Maria

Cláudia Peixoto  de  Almeida Paula,  Chefe de  Gabinete da  Secretaria  Estadual  de
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Educação; Maristela Rangel, Chefe de Gabinete do Ministério da Cultura; e dos Srs.

Rubens  Rodrigues  dos  Santos,  Presidente  da  Companhia  Nacional  de

Abastecimento; Edson José Pereira, Assessor do Secretário de Estado da Defesa

Social;  Elmiro  Nascimento,  Secretário  de  Estado  de  Agricultura,  Pecuária  e

Abastecimento (14/3/2013); dos Srs. Danilo de Castro, Secretário de Estado; Antônio

Caram Filho, Diretor-Geral da Agência Reguladora de Água e Esgoto do Estado de

Minas  Gerais;  Alencar  Santos  Viana,  Secretário  Adjunto  da  Secretaria  de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana (21/3/2013). 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 André Quintão, em que solicitam sejam encaminhados ao

Ministro  da  Secretaria-Geral  da  Presidência  da  República  pedido  de providências

para que se retome o Programa Luz para Todos no Estado de Minas Gerais, assim

como se reavalie a classificação de famílias necessitadas de fornecimento de energia

consideradas inaptas pela Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - e ainda

não contempladas por este Programa; ao Sr. Djama Bastos de Morais, Presidente da

Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - , pedido de providências para que

se retome o Programa Luz para Todos no Estado de Minas Gerais, assim como se

reavalie  a  classificação  de  famílias  necessitadas  de  fornecimento  de  energia

consideradas  inaptas  pela  Cemig  e  ainda  não  incluídas  nesse  Programa;  ao

Deputado  Gil  Pereira,  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  dos  Vales  do

Jequitinhonha, Mucuri e Norte de Minas, pedido de informações acerca dos critérios

utilizados para definição da localização e implantação das 9.661cisternas de placa

para armazenamento de água para consumo humano, 502 cisternas para produção

de  alimentos  e  1.736  barragens  objetos  de  convênio  com  o  Ministério  de

Desenvolvimento  Social,  e  ainda  dos  600  sistemas  simplificados  de  água  e  170

barreiros  objetos  de  convênio  com  o  Ministério  da  Integração  Nacional,  ambos

convênios divulgados pelo governo do Estado de Minas Gerais em 3/4/2013; ao Sr.

Frank  Deschamp  Lamas,  Diretor-Presidente  da  Copanor,  pedido  de  informações

acerca das causas da interrupção do fornecimento de água para a população de Boa

Vista,  no município de Chapada do Norte,  assim como das ações adotadas para
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correção e prevenção de novas interrupções; e da Deputada Maria Tereza Lara e dos

Deputados André Quintão e Fabiano Tolentino, em que solicitam seja encaminhada à

Coronel Cláudia Romualdo,  comandante da 1ª Região da Polícia Militar  de Minas

Gerais,  manifestação  de  aplauso pela  postura  equilibrada,  liderança e  autoridade

demonstradas, extensiva aos policiais dos Comandos de Policiamento Especializado

e de Policiamento da Capital, atuantes na Arena Independência durante o jogo entre

o  Atlético  Mineiro  e o Arsenal,  em 3/4/2013.  Cumprida a finalidade da reunião,  a

Presidência  agradece  a  presença  dos  parlamentares,  convoca  os  membros  da

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

trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de abril de 2013.

André Quintão, Presidente - Maria Tereza Lara - Rogério Correia - Anselmo José

Domingos.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/4/2013

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Sebastião Costa,

Dalmo Ribeiro Silva, Gustavo Perrella e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Luiz

Henrique,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  BTR),  membros  da  supracitada

Comissão.  Havendo número regimental,  o  Presidente,  Deputado Sebastião  Costa,

declara  aberta  a  reunião  e,  nos  termos  do  art.  120,  III,  do  Regimento  Interno,

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

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

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

Comissão.  O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as

quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 3.944 e 3.945/2013

(Deputado  Leonídio  Bouças);  3.926,  3.929,  3.933  e  3.947/2013  e  Projeto  de  Lei

Complementar  nº  38/2013  (Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva);  3.925  e  3.934/2013

(Deputado  Duílio  de  Castro);  3.932,  3.935,  3.946  e  3.948/2013  (Deputado  Luiz

Henrique);  3.927,  3.936,  3.943 e  3.949/2013  (Deputado  Gustavo Perrella);  3.931,

3.940,  3.941  e  3.942/2013  (Deputado  André  Quintão);  3.928/2013  (Deputado

Sebastião Costa). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
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discussão e  a  votação de  pareceres  sobre  proposições  sujeitas  à  apreciação  do

Plenário.  Os  Projetos  de  Lei  nºs  2.547/2011,  2.831,  3.249,  3.679/2012,  3.706  e

3.704/2013 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento, os cinco primeiros

do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e o último do Deputado Duarte Bechir, aprovados

pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os

pareceres concluindo pela  antijuricidade,  inconstitucionalidade e  ilegalidade,  no  1º

turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.073/2011 (relator:  Deputado Gustavo Perrella);  e

1.723/2011 ( relator: Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição). Retira-

se da reunião o Deputado Duarte Bechir  e registra-se a presença dos Deputados

Duílio de Castro e Glaycon Franco (este substituindo o Deputado Luiz Henrique, por

indicação  da  Liderança  BTR).  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer

concluindo pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto

de  Lei  nº  1.729/2011  na  forma  do  Substitutivo  nº  1  (relator:  Deputado  Gustavo

Perrella,  em  virtude  de  redistribuição).  Registra-se  a  presença  da  Deputada  Liza

Prado.  Após  discussão  e  votação,  são  aprovados  os  pareceres  concluindo  pela

antijuridicidade, inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei

nºs 2.470/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa); e 3.120/2012 (relator: Deputado

Gustavo Perrella). Retira-se da reunião o Deputado Glaycon Franco. Após discussão

e  votação,  são  aprovados  os  pareceres  concluindo  pela  antijuridicidade,

inconstitucionalidade  e  ilegalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  3.144  e

3.147/2012  (relator:  Deputado  Gustavo  Perrella).  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  3.876/2013

(relator:  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva);  3.877/2013  (relator:  Deputado  Gustavo

Perrella, em virtude de redistribuição); 3.902/2013 (relator: Deputado Duílio de Castro,

em  virtude  de  redistribuição),  os  três  com  a  Emenda  nº1;  e  3.903/2013  (relator:

Deputado Sebastião Costa). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 3.166/2012, no 1º

turno,  deixa  de  ser  apreciado em  virtude de solicitação de prazo  regimental  pelo

relator, Deputado Sebastião Costa, em virtude de redistribuição. São convertidos em

diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais o Projeto de

Lei nº 3.296/2012 (relator: Deputado Sebastião Costa);  à Secretaria  de Estado de
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Saúde o Projeto de Lei nº 3.541/2012; e à Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão o  Projeto  de  Lei  nº  3.912/2013 (relator:  Deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  o

primeiro 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, em turno único,

cada  um  por  sua  vez,  os  pareceres  que  concluem  pela  juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade,  no  1º  turno,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  136/2011

(relator:  Deputado  Sebastião  Costa,  em  virtude  de  redistribuição);  e  3.899/2013

(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 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. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos em

que se solicita sejam baixados em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 3.896,

3.904 e 3.906/2013.  Cumprida a finalidade da reunião,  a Presidência  agradece a

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

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

Sala das Comissões, 23 de abril de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva  -  Luiz  Henrique  -  Duílio  de

Castro - Adalclever Lopes.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/4/2013

Às 10h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Célio Moreira,

Duarte  Bechir  e  Sávio  Souza  Cruz,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes,  também,  a  Deputada  Liza  Prado  e  o  Deputado  Cabo  Júlio.  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

debater o lançamento de esgoto doméstico no Córrego Lareira, localizado em área de

preservação ambiental no Bairro São João Batista, no Município de Belo Horizonte,

bem como a recusa da Copasa em providenciar a instalação da rede coletora de
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esgoto, mesmo sendo os imóveis regularizados junto aos órgãos públicos, e a discutir

e  votar  proposições da Comissão.  A seguir,  comunica o recebimento  da seguinte

correspondência: ofício do Sr. José Henrique Alves Rosa, servidor da Secretaria de

Desenvolvimento  Social  em  Varginha,  publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de

11/4/2013.  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 discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto

de  Lei  nº  3.239/2012.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de proposições da Comissão. A Presidência

deixa de receber, nos termos do art. 173, II, c/c o art. 100, “caput”, do Regimento

Interno, requerimento do Deputado Fred Costa em que solicita seja realizada reunião

de audiência pública desta Comissão para debater os processos de convocação para

apresentação  de  proposta  de  compra  de  bens  em  alienação,  especialmente  em

relação  à  venda  de  11  cães  pela  Polícia  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais.

Submetidos  a  votação,  cada  um  por  sua  vez,  são  aprovados  requerimentos  dos

Deputados Célio Moreira (2) em que solicita seja realizada audiência pública desta

Comissão a fim de debater os projetos de lei em tramitação nesta Casa que dispõem

sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, especialmente o

Projeto  de  Lei  nº  3.915/2013,  de  autoria  do Governador  do  Estado,  que  trata do

assunto;  e  seja  realizada  audiência  pública  desta  Comissão  conjunta  com  a

Comissão de Minas e Energia, em Diamantina, a fim de debater sobre a atividade de

garimpo na região; Rogério Correia, Célio Moreira, Luzia Ferreira, Duarte Bechir  e

Rômulo Veneroso (2) em que solicitam sejam realizadas audiências públicas desta

Comissão para realização de novos balanços, no segundo semestre de 2013 e no

primeiro semestre de 2014, do andamento das obras de despoluição e revitalização

da Lagoa da Pampulha; Rômulo Veneroso em que solicita seja realizada audiência

pública desta Comissão para debater a poluição causada pela Petrobras no Município

de Betim e região, no que se refere ao trabalho com enxofre e com outros materiais a

céu aberto, e à falta de investimentos da citada estatal na Refinaria Gabriel Passos; e

Ivair Nogueira em que solicita seja realizada visita desta Comissão à Represa Várzea

das Flores, com a finalidade de verificar "in loco" os problemas ambientais na represa
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e  no  seu  entorno,  decorrentes  da  ocupação  irregular  do  solo,  do  uso  antrópico

consolidado, do lançamento de efluentes não tratados e de resíduos sólidos, entre

outros.  Retira-se  da  reunião  o  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  que  passa  a  ser

substituído  pelo  Deputado  Cabo  Júlio,  por  indicação  da  Liderança  do  PMDB.

Submetido a votação, é aprovado requerimento dos Deputados Cabo Júlio e Célio

Moreira em que solicitam seja encaminhado à Secretária Municipal de Meio Ambiente

de Belo Horizonte pedido de providência para que envie a esta Comissão o Parecer

Técnico nº 2.488/2012. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião

para ouvir as Sras. Ivana Carla Coelho, Gerente de Monitoramento de Afluentes da

Fundação  Estadual  do  Meio  Ambiente,  representando  o  Sr.  Adriano  Magalhães

Chaves, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; os

Srs. Valter Vilela Cunha, Gestor de Empreendimentos de Grande Porte - Meta 2014,

representando  o  Sr.  Ricardo  Augusto  Simões  Campos,  Presidente  da  Copasa;

Ricardo  de  Miranda  Aroeira,  Coodenador  Executivo  do  Programa  Drenurbs,

representando  o  Sr.  José  Lauro  Nogueira  Terror,  Superintendente  Interino  de

Desenvolvimento  da  Sudecap;  Vereadora  Elaine  Matozinhos,  Presidente  da

Comissão  de  Meio  Ambiente  e  Política  Urbana  da  Câmara  Municipal  de  Belo

Horizonte; e a Sra. Arlene Marquesine, moradora do bairro São João Batista, que são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Cabo  Júlio,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

nas notas taquigráficas. 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, 23 de abril de 2013.

Célio Moreira, Presidente - Duarte Bechir - João Leite.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

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

Às 9h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,
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Rômulo  Viegas,  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, dispensa a leitura da ata da reunião 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  o  parecer  pela

aprovação na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, no

1º turno, do Projeto de Lei nº 2.748/2011 (relator: Deputado Sebastião Costa). 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 (3) em que solicita

seja realizada audiência  pública  para obter  informações acerca das investigações

sobre a máfia dos caça-níqueis e do jogo do bicho em Juiz de Fora, especialmente no

que tange à participação de policiais civis e militares nesses casos; seja realizada

audiência  pública  para  obter  esclarecimentos  acerca  da  suposta  tentativa  de

homicídio contra a menor A.L.S., de 17 anos, praticada, em tese, pelo Delegado de

Polícia Geraldo do Amaral Toledo Neto, conforme noticiado pela imprensa na data de

16/4/2013, com a convocação desse Delegado; seja realizada audiência pública para

debater  e  obter  esclarecimentos  sobre  o  referido  assunto,  com  a  presença  de

convidados;  Paulo  Lamac  em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  para

discutir o Projeto de Lei nº 3.795/2013, de sua autoria, em tramitação nesta Casa;

Rogério Correia (2) em que solicita seja realizada audiência pública para debater os

direitos humanos violados por conta da criminalização das lutas sociais no Estado;

seja  realizada  audiência  pública  para  debater  os  direitos  humanos  violados  pela

perseguição a membros de organização sindical nas escolas públicas do Estado, em

Jaíba e Januária; Durval Ângelo (2) em que solicita seja encaminhado ao Secretário

de Estado de Defesa Social pedido de providências para garantir a segurança e a

vida dos jornalistas ameaçados em Ipatinga e em todo o Vale do Aço, tendo em vista
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as  violações  de  direitos  humanos  que  se  desdobram  dos  dois  assassinatos  já

cometidos na mesma região; seja encaminhado ao Chefe da Polícia Civil pedido de

cópias  de  documentos  referentes  aos  procedimentos  e  investigações  sobre  o  Sr.

Geraldo  do Amaral  Toledo Neto,  Delegado de Polícia,  efetivados nos  últimos dez

anos. É recebido o requerimento do Deputado Rogério Correia em que solicita seja

realizada audiência pública para debater os direitos humanos violados por conta do

expressivo  aumento  da  incidência  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, 22 de abril de 2013.

Durval Ângelo, Presidente - Rogério Correia.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA

E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/4/2013

Às 14h5min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé Maia, Jayro

Lessa, Lafayette de Andrada, Romel Anízio, Duarte Bechir (substituindo o Deputado

João  Vítor  Xavier,  por  indicação  da  Liderança  do  BTR)  e  Vanderlei  Miranda

(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 Zé Maia, declara

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

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

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

proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de ofício do Sr. Carlos

Leonardo de Araújo Delgado, Gerente da GTES do BNDES, informando os valores de

recursos liberados para o Estado de Minas Gerais e para a Secretaria de Estado de

Fazenda, no âmbito dos contratos que menciona; e de correspondência publicada na

data informada entre parênteses: ofícios da Coordenação de Execução de Convênios

e Transferências Automáticas do Ministério da Educação; da Sra. Adriene Andrade,
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Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; e dos Srs. Rômulo

Martins de Freitas, Superintendente da Caixa Econômica Federal; Luiz Fabrício Vieira

Neto,  Diretor  de  Políticas  Penitenciárias  do  Ministério  da  Justiça;  Marcos  Alberto

Barbosa  de  Carvalho,  Chefe  da  Divisão  de  Convênios  do  Ministério  da  Ciência,

Tecnologia e Inovação; Carlos Leonardo de Araújo Delgado, Gerente da GTES do

BNDES (11/4/2013);  da Coordenação de Execução de Convênios e Transferências

Automáticas do Ministério da Educação; e do Sr. Antônio Eduardo Macedo Soares de

Paula  Leite  Junior,  Superintendente  de  Tributação  da  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda de Minas Gerais (12/4/2013). 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.  São retirados  da pauta os  Projetos  de  Lei  nºs

1.631/2011,  por  haver  sido  apreciado  em  reunião  anterior,  1.920  e  3.131/2011  e

3.252/2012, por não cumprirem pressupostos regimentais; 3.878/2013, atendendo-se

a requerimento dos Deputados Duarte Bechir e Lafayette de Andrada, e o Projeto de

Lei Complementar nº 16/2011, atendendo-se a requerimento do Deputado Vanderlei

Miranda, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada

um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs

1.691/20111 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); 2.402/2011 (relator: Deputado

Jayro Lessa) e 2.862/202 (relator: Deputado Romel Anízio) na forma do vencido no 1º

turno; e 3.084/2012 (relator: Deputado Jayro Lessa, em virtude de redistribuição); e

pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.026/2011 na forma do Substitutivo

nº  1,  da  Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  com  as  Emendas  nºs  1  e  2,  da

Comissão de Segurança Pública (relator:  Deputado Lafayette de Andrada);  e pela

rejeição do Projeto de Lei nº 795/2011 (relator: Deputado Romel Anízio). 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, 22 de abril de 2013.

Lafayette de Andrada, Presidente - João Leite - Mário Henrique Caixa - João Vítor

Xavier.
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ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

22/4/2013

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e

Rogério Correia,  membros da supracitada Comissão.  Estão presentes,  também, a

Deputada Maria Tereza Lara e os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Almir Paraca,

Paulo  Guedes  e  Pompilio  Canavez.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião,  dispensa  a  leitura  da  ata  da

reunião anterior, que é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão

presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater os impactos

sociais da mineração no Estado de Minas Gerais e os direitos humanos violados,

ameaças e espancamentos devido à atividade. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir as Sras. Andréia Cristina Barroso Almeida, Analista

Ambiental da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da Secretaria de Estado de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável,  representando  o  Sr.  Adriano

Magalhães  Chaves,  titular  da  Pasta;  Adriana  S.  Nascimento  Pereira,  Assessora

Técnica  da  Fetaemg,  representando  o  Sr.  Vilson  Luiz  da  Silva,  Presidente  da

entidade;  Maria  Teresa  Viana  de  Freitas  Corujo,  membro  da  Coordenação  do

Movimento  pelas  Serras  e  Águas  de  Minas  -  Movsam  -;  Beatriz  Vignolo  Silva,

Presidente  da  ONG  Abrace  a  Serra  da  Moeda;  Aparecida  Gonçalvez  da  Silva,

Diretora do Conselho Fiscal do Sindicato Rural de Ibirité; e os Srs. Carlos Antônio de

Jesus,  Chefe  de  Desenvolvimento  da  Mineração  do  Departamento  Nacional  de

Produção Mineral - DNPM -, representando o Sr. Celso Luiz Garcia, Superintendente

Regional  dessa  autarquia;  Padre  João,  Deputado  Federal;  Éder  de  Oliveira

Fernandes, Coordenador da Área da Juventude da Fetrafminas, representando o Sr.

Juseleno  Anacleto  da  Silva,  Coordenador-Geral;  Frei  Gilvander  Luís  Moreira,

Assessor de Comunicação da Comissão Pastoral da Terra de Minas Gerais;  Adair

Pereira de Almeida, representante da Comunidade do Distrito Vale das Cancelas, do

Município de Grão Mogol; Eduardo Machado de Faria Tavares, Ouvidor Ambiental de

Minas Gerais; Silvio Netto, membro da Direção Estadual do MST; Moisés Borges de

Oliveira, membro do Movimento dos Atingidos por Barragens, representando a Sra.
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Soniamara Maranho, da Direção Nacional, os quais são convidados a tomar assento

à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Rogério Correia,  autor do

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

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

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  nas  notas  taquigráficas.

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

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

Sala das Comissões, 22 de abril de 2013.

Durval Ângelo, Presidente - Rogério Correia.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.664/2012

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 Cultura & Vida - Asculvida -, com sede no Município

de João Pinheiro.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/12/2012 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 3.664/2012 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Cultura & Vida - Asculvida -, com sede no Município de João Pinheiro.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de
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um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  29,  que as

atividades de seus diretores, conselheiros e associados não serão remuneradas; e,

no  art.  33,  que,  na  hipótese  de sua dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será

destinado a entidade congênere, com personalidade jurídica e registro no Conselho

Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.664/2012 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.690/2013

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 médio localizada no Município de Montes

Claros.

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 3.690/2013 pretende 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.

Inicialmente, é importante destacar que a proposição em análise resulta de pedido

formulado pela comunidade escolar daquela unidade de ensino.

Com relação ao mérito da matéria, cabe esclarecer que a homenageada dedicou
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sua  vida  em  prol  da  educação.  Foi  Professora,  Auxiliar  de  Secretaria,  servidora

eventual e Vice-Diretora. Além de formar alunos, investia na formação de cidadãos,

homens de bem. Ensinar era mais que uma vocação, era um dom. Teve atuação

destacada  junto  à  comunidade  do  Bairro  Independência  por  seu  trabalho  e  sua

dedicação,  sendo  reconhecida  por  seus  princípios  de  lealdade,  solidariedade  e

respeito ao próximo.

A denominação proposta para a referida escola demonstra o reconhecimento de

toda a comunidade à citada professora pela sua dedicação à educação.

Pelas razões aduzidas, entendemos justa e meritória a pretensão da proposição de

perpetuar o nome da Professora Elizabete Pereira Soares perante a comunidade do

Município de Montes Claros.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.690/2013, em

turno único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2013.

Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.927/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  epígrafe  visa

declarar  de utilidade pública a Associação Volmar  de Paula Freitas, com sede no

Município de Conselheiro Pena.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  6/4/2013  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 3.927/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação Volmar de Paula Freitas, com sede no Município de Conselheiro Pena.
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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.  29,  que as

atividades de seus diretores e conselheiros fiscais não serão remuneradas; e, no art.

32, 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 3.927/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Adalclever  Lopes,  relator  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -

Duilio de Castro - André Quintão - Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.946/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe visa

declarar  de utilidade pública a Organização Não Governamental  Sorriso Solidário,

com sede no Município de Uberlândia.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  11/4/2013  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 3.946/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Organização  Não  Governamental  Sorriso  Solidário,  com  sede  no  Município  de
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Uberlândia.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento  às  exigências  mencionadas  no  referido  dispositivo,  pois  ficou

comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de

um  ano  e  sua  diretoria  é  formada  por  pessoas  idôneas,  não  remuneradas  pelo

exercício de suas funções.

Note-se que o  estatuto  constitutivo  da  instituição determina,  no  art.  23,  que os

cargos de sua direção não serão remunerados; e, no art. 50, que, na hipótese de sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere,

registrada no Conselho Municipal de Assistência Social e no Conselho Nacional de

Saúde.

Conclusão

Pelo  exposto,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.946/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Luiz Henrique, relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio

de Castro - André Quintão - Adalclever Lopes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 752/2011

Comissão de Segurança Pública

Relatório

Resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 2.015/2008, o projeto de lei em

análise, de autoria do Deputado Wander Borges, “dispõe sobre a proibição do uso

dos  aparelhos  de  telefonia  celular  nos  postos  de  abastecimento  de  combustível

localizados no Estado e dá outras providências”.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu

por  sua  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  com  a  Emenda  nº  1,  que

apresentou, vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer quanto

ao mérito,  nos termos do art.  188,  combinado com o art.  102,  XV,  do Regimento

Interno.
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Fundamentação

O Projeto  de  Lei  nº  752/2011 pretende proibir  o  uso  de  aparelhos  de  telefonia

celular nos postos de abastecimento de combustível localizados no Estado. De forma

a  alertar  para  a  proibição,  deverão  ser  afixadas  placas  informativas  nesses

estabelecimentos.  Além  disso,  a  proposição  prevê  penalidades  em  caso  de

descumprimento de suas obrigações.

Segundo dados disponíveis no “site” da Anatel (www.anatel.gov.br), em janeiro de

2001 o Brasil possuía cerca de 39 milhões de telefones celulares. Pouco mais de uma

década depois, dados de janeiro de 2013 dão conta de que o número de linhas ativas

alcançou a casa dos 262,26 milhões.

O alto parâmetro de acessibilidade e o constante aperfeiçoamento tecnológico da

telefonia celular proporcionam, cada vez mais e a um maior número de pessoas, um

processo  ágil  e  dinâmico  de  comunicação,  o  que  faz  do  celular  um  instrumento

essencial  ao  nosso dia  a  dia.  No entanto,  têm circulado na Internet  notícias  que

associam alguns casos de explosões ocorridas em postos de combustíveis ao uso do

aparelho celular durante o abastecimento. Por não primarem pela clareza quanto ao

mecanismo de uma explosão e às circunstâncias em que um celular poderia provocá-

la em um posto de combustíveis, essas notícias teriam provocado pânico em algumas

pessoas.  Mas,  para  os  especialistas,  elas  não  passam  de  equívocos  e  mal-

entendidos,  por  eles  chamados  de  “lenda  urbana  clássica,  derrubada  até  pelos

caçadores de mitos”.

Pesquisa  realizada  pelo  estudioso  Adam  Burgess,  da  Universidade  de  Kent,

mostrou que, de 243 acidentes investigados, supostamente relacionados ao uso de

celulares em postos de combustíveis, nenhum teve o celular como causa confirmada.

De igual modo, estudo realizado pela BR, distribuidora da Petrobras, coordenado

por  Moacyr  Duarte,  consultor  de  segurança  da  Coppe-UFRJ  e  da  Eletronuclear,

revelou que a possibilidade de explosões em postos de combustíveis terem por causa

o uso de celular é muito remota. Para um celular funcionar como fonte de ignição, ou

seja, para que venha a causar incêndio ou explosão, é necessário que a mistura de

vapor de gasolina e ar, numa proporção entre 1,3% e 6%, penetre no aparelho. Após

o preenchimento do espaço interno do aparelho com essa mistura gasosa, o toque da
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campainha, o alarme ou a bateria mal ajustada pode gerar uma centelha elétrica,

servindo de fonte de ignição. As conclusões do estudo demonstraram, ainda, que nos

aparelhos  de  tecnologia  mais  moderna,  por  terem  os  espaços  internos  mais

compactos, a possibilidade de ocorrência de uma explosão é muito menos provável.

Um grande problema na implementação de medidas como a proposta pelo projeto

em análise, e que de resto é uma dificuldade enfrentada pelos gestores públicos para

se dar eficácia aos comandos normativos, diz respeito à fiscalização do cumprimento

da determinação legal. A Agência Nacional do Petróleo - ANP -, autarquia vinculada

ao Ministério de Minas e Energia, tem a competência de promover a regulação, a

contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do

petróleo. Apesar de insignificante o risco de um celular provocar explosão, a ANP, por

meio da Portaria nº 104, alterada pela Resolução ANP nº 27,  determina que, nas

instalações de armazenamento, carregamento ou descarga de petróleo e derivados,

biodiesel, mistura óleo diesel-biodiesel especificada ou autorizada pela ANP, sejam

colocados em locais visíveis, placas ou cartazes com os dizeres: “É proibido fumar” e

“É proibido o uso de celular”.

O projeto prevê as penalidades de advertência formal  e multa administrativa ao

usuário  do celular  e  ao proprietário  do estabelecimento,  a qual  será aplicada em

dobro em caso de reincidência. A Comissão de Constituição e Justiça, em sua análise

preliminar, entendeu por bem aprimorar a matéria por meio da Emenda nº 1, que

estabelece para o infrator as penalidades previstas nos arts. 56 a 59 do Código de

Defesa do Consumidor - Lei Federal nº 8.078, de 1990. Uma vez que a proposta

envolve  questões  de  segurança  pública  no  âmbito  da  defesa  do  consumidor,

acatamos a Emenda nº 1, pois o que se pretende é dar segurança preventiva aos

consumidores dos diversos serviços oferecidos nos postos de abastecimento.

Não obstante as dificuldades enfrentadas em fiscalizar o cumprimento de medidas

dessa natureza, a proibição proposta pelo projeto é recomendável, considerando-se

que  a  maioria  dos  postos  de  gasolina  não  oferecem  apenas  o  serviço  de

abastecimento de veículos.

Portanto, a proibição do uso de celular nos postos de abastecimento de combustível

pode  tornar-se  uma medida  preventiva  ao  cometimento  de  crimes  que  utilizam  o
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celular  como recurso para execução de sequestros,  assaltos  a clientes  de caixas

eletrônicos e às lojas de conveniência.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 752/2011 com a

Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2013.

João Leite, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.831/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Leonardo  Moreira,  o  projeto  de  lei  em  tela  “institui  a

obrigatoriedade de as empresas situadas no Estado de Minas Gerais manterem um

escritório  regional  nos  Municípios  em  que  possuam  mais  de  três  mil  clientes

contratantes”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 10/2/2012, a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor e do Contribuinte.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para receber parecer sobre sua

juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado com

o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em epigrafe pretende obrigar as empresas que atuam no Estado a

instituir  um  escritório  regional  para  atendimento  pessoal  dos  seus  clientes  nos

Municípios em que possuam mais de três mil contratantes.

A proposição estabelece também que os escritórios regionais deverão contar com

pelo  menos  dois  funcionários  encarregados  do  atendimento  pessoal  dos  clientes

situados nos referidos Municípios.

O autor justifica a sua proposição no fato de o atendimento por meio de telefone ser

ineficiente,  constantemente deixando os consumidores em uma longa espera para

serem atendidos, de modo que suas reclamações possam ser recebidas e resolvidas

pelo prestador de serviços.

Ainda  nos  termos  da  justificação  do  autor,  a  proposição  atinge  as  grandes
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empresas que atuam no mercado estadual, instituindo uma obrigação que trará aos

consumidores mais um instrumento que garante o direito  à qualidade mínima dos

produtos  e  serviços  oferecidos  no  mercado,  reprimindo  práticas  abusivas  e

desrespeitosas à parte mais fraca da relação de consumo.

Inicialmente,  sob  o  aspecto  da  competência  legislativa,  são  necessários  alguns

esclarecimentos.

O Estado não possui competência legislativa para impor obrigações às empresas

concessionárias de serviços públicos federais e municipais. Isso porque, nos termos

do art. 175, parágrafo único, inciso II e IV, da Constituição Federal, é de cada ente

federativo titular do respectivo serviço público a competência para regulamentar os

direitos dos usuários e as obrigações das concessionárias relacionadas à forma de

manutenção adequada da sua prestação.

Sendo  assim,  sob  pena  de  usurpar  a  competência  legislativa  da  União  e  dos

Municípios,  não  pode  o  legislador  estadual  instituir  direitos  para  os  usuários  e

obrigações para os concessionários pertinentes a serviços públicos cuja titularidade

restou definida pelo Texto Constitucional como pertencente a outro ente federado,

entre  os  quais,  por  exemplo,  os  serviços de telecomunicações,  energia elétrica  e

saneamento básico.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“Ementa: Ação Direta de Inconstitucionalidade. Competência da União para legislar

e prestar os serviços públicos de telecomunicações (CF, art. 21, XI, e 22, IV). Lei nº

1.336/09  do  Estado  do  Amapá.  Proibição  de  cobrança  de  assinatura  básica  nos

serviços de telefonia fixa e móvel. (...) “3. Inexiste, in casu, suposto respaldo para o

diploma impugnado na competência concorrente dos Estados-membros para dispor

sobre  direito  do  consumidor  (CF,  art.  24,  V  e  VII),  cuja  interpretação  não  pode

conduzir à frustração da teleologia da referida regra expressa contida no art. 175,

parágrafo único, III, da CF, descabendo, ademais, a aproximação entre as figuras do

consumidor e do usuário de serviços públicos, já que o regime jurídico deste último,

além de informado pela lógica da solidariedade social (CF, art. 3º, I), encontra sede

específica na cláusula “direitos dos usuários” prevista no art. 175, parágrafo único, II,

da  Constituição.  4.  Ação Direta  de  Inconstitucionalidade julgada procedente”  (ADI
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4478/AP; Ação Direta de Inconstitucionalidade; Relator Min. Ayres Britto; Relator p/

acórdão Min. Luiz Fux; DJe de 30-11-2011).

Portanto, a proposição incorre em vício de inconstitucionalidade ao abranger entre

os seus destinatários as empresas concessionárias de serviços públicos federais e

municipais.

Por  outro  lado,  especificamente  quanto  à  imposição  das  obrigações  para  as

empresas não prestadoras de serviços públicos federais e municipais, a proposição

não incorre no mesmo vício de competência. Isso porque a matéria tratada passa a

ser proteção e defesa do consumidor, tema de competência legislativa concorrente da

União e dos Estados, incumbindo àquela a edição das normas gerais e aos Estados a

sua suplementação,  nos  termos  do art.  24,  inciso  V,  §§  1º  e  2º,  da  Constituição

Federal de 1988.

Portanto, sob a ótica da competência legislativa,  a  tramitação da proposição só

poderá prosseguir quanto à parte que pretende impor obrigações para empresas não

concessionárias de serviços públicos federais e municipais.

Quanto  ao  aspecto  da  iniciativa,  frise-se  que  a  matéria  proteção  e  defesa  do

consumidor não se insere em rol privativo que exclua a possibilidade da deflagração

do processo legislativo por parlamentares.

Quanto ao conteúdo da proposição, não obstante a nobre intenção parlamentar,

entendemos que há óbice jurídico-constitucional que impede o prosseguimento da

sua tramitação.

A Constituição Federal de 1988 consagrou como princípios a serem devidamente

respeitados e resguardados pelo Estado o da livre iniciativa (art. 170) e o da defesa

do consumidor  (art.  5º,  XXXII).  Isso significa que o legislador  não está  livre para

estabelecer  toda e  qualquer  restrição  à  atividade econômica com a  finalidade de

proteger o consumidor, devendo também resguardar o valor jurídico-constitucional da

livre iniciativa.

A  forma  de  resolução  da  aparente  colisão  entre  os  referidos  princípios  é  a

ponderação dos valores, devendo ser analisado caso a caso se há proporcionalidade

entre a medida restritiva à livre iniciativa proposta pelo legislador infraconstitucional e

o objetivo visado de proteção do consumidor.
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Sobre  o  tema  bem  explica  o  Ministro  Gilmar  Mendes:  “(...)  São  três  máximas

parciais  do  princípio  da  proporcionalidade:  a  adequação,  a  necessidade  e  a

proporcionalidade em sentido estrito. (…) há de perquirir-se, na aplicação do princípio

da  proporcionalidade,  se,  em  face  do  conflito  entre  dois  bens  constitucionais

contrapostos,  o  ato impugnado afigura-se  adequado (isto  é,  apto  para  produzir  o

resultado desejado), necessário (isto é, insubstituível por outro meio menos gravoso e

igualmente eficaz)  e  proporcional  em sentido  estrito  (ou  seja,  se  estabelece uma

relação ponderada entre o grau de restrição de um princípio e o grau de realização do

princípio contraposto)  (…)”  (Supremo Tribunal  Federal;  HC nº 82.424/RS; voto do

Ministro Gilmar Mendes; DJ 19/3/2004).

Diante disso, passa-se à análise da medida trazida pela proposição sob a ótica do

princípio da proporcionalidade.

O primeiro questionamento que se faz é se a exigência da instalação do escritório

regional  é capaz de alcançar  o objetivo  visado pela  proposição,  que consiste  na

melhoria e na agilização do atendimento ao consumidor quando necessita reclamar

de algum serviço não prestado ou prestado de forma relapsa.

A exigência do escritório  físico não se mostra como medida capaz de por  si  só

alcançar  o  referido  objetivo.  Isso  porque  a  mera  presença  de  uma  unidade  da

empresa na cidade não é garantia de que nela será oferecido um atendimento rápido,

eficiente e de qualidade ao consumidor, evitando as filas de espera.

Por outro lado, existe outro meio menos gravoso à liberdade da empresa (princípio

da  livre  iniciativa)  capaz de  assegurar  o  mesmo objetivo  visado  pela  proposição.

Trata-se da regulamentação do serviço de teleatendimento ao consumidor, que institui

tempo mínimo de espera e os  itens mínimos de qualidade e  segurança a serem

observados pelas empresas, impondo penalidades graves capazes de coibir abusos e

desrespeitos à parte mais fraca da relação de consumo.

Tal medida, ao mesmo tempo em que protege o consumidor, assegurando o direito

ao atendimento rápido,  eficiente e de qualidade,  também preserva a liberdade da

empresa quanto à sua organização e a forma de prestação dos seus serviços.

Com  efeito,  já  tramitam  nesta  Casa  Legislativa  várias  proposições  com  esse

objetivo, destacando-se o Projeto de Lei nº 723/2011, que “regulamenta os serviços
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de  atendimento  ao  consumidor  no  Estado”;  o  Projeto  de  Lei  nº  1.412/2011,  que

“dispõe sobre as  empresas prestadoras de serviços e  de venda de produtos que

operam através de telefonia - Telemarketing e dá outras providências”; Projeto de Lei

nº 1.416/2011, que dispõe sobre o serviço telefônico de atendimento ao consumidor -

Sac -  e dá outras providências; Projeto de Lei nº 1.428/2011, que dispõe sobre o

recebimento e a análise de reclamações relativas a conflitos na área de consumo e

dá outras providências; e o Projeto de Lei nº 2.646/2011, que “obriga as empresas

que prestam serviços de teleatendimento a fornecer ao consumidor a opção de não

permitir que a ligação seja gravada”.

O  Projeto  de  Lei  nº  732/2011  pretende  assegurar  ao  consumidor,  entre  outras

garantias:  ter  contato  direto  com o  atendente  como a  primeira  opção  do  “menu”

eletrônico do teleatendimento; não ter sua ligação finalizada ao selecionar a opção de

falar com o atendente; e aguardar o tempo máximo de espera de 60 segundos para o

efetivo atendimento pelo atendente, quando essa opção for selecionada.

O desrespeito às obrigações trazidas no projeto de lei anteriormente mencionado

sujeita a empresa ao pagamento de multa no valor de 500 Ufemgs a 1.000.000 de

Ufemgs, graduada de acordo com a gravidade da infração e a condição econômica

do fornecedor.

Como se vê, há outros meios menos gravosos capazes de assegurar a eficiência, a

qualidade e a segurança no atendimento ao consumidor, instituindo-se regras com

tempo  mínimo  de  espera  no  teleatendimento  e  punições  severas  ao  seu

descumprimento.

Por  outro  lado,  a exigência  do escritório  regional  físico certamente  trará  custos

adicionais  à  atividade  econômica  da  empresa,  os  quais  inevitavelmente  serão

transferidos  para  o  consumidor,  encarecendo  os  produtos  e  serviços  fornecidos,

donde se manifesta a sua desproporcionalidade.

Conclusão

Pelas  razões  expostas,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.831/2012.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Dalmo  Ribeiro  Silva,  relator  -  Luiz  Henrique  -
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Adalclever Lopes - Duilio de Castro.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.166/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Marques Abreu, o projeto de lei  em epígrafe “obriga as

farmácias  e  drogarias  situadas  no  Estado  a  manter  balança  à  disposição  dos

consumidores”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  18/5/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do disposto no art. 188, combinado com o

art.  102,  III,  “a”,  do  Regimento  Interno,  emitir  parecer  quanto  aos  aspectos  de

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação

A proposição em análise  obriga  as  farmácias  e  drogarias  situadas  no Estado a

manter em suas dependências, em local visível, balança para utilização gratuita pelos

consumidores,  bem  como  sujeita  os  infratores  da  lei  à  multa  de  1.000  Ufemgs,

cobrada em dobro em caso de reincidência.

A  proposição  tem  por  objetivo  zelar  pela  melhoria  da  qualidade  de  vida  da

população do Estado, a qual,  em grande parte, não tem condições financeiras de

comprar uma balança para verificação de seu peso em sua residência e, por outro

lado, fica inibida em usar as balanças já existentes em farmácias, pelo fato de seu

uso ser cobrado. Objetiva, também, combater o crescimento da obesidade e doenças

correlatas no País.

É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios

cuidar da saúde, a teor do art. 23, II, da Constituição Federal. Já o art. 24, XII, da

Carta Magna dispõe que a União, os Estados e o Distrito Federal têm competência

concorrente  para  legislar  sobre  proteção  e  defesa  da  saúde.  Essa  competência

legislativa  concorrente  poderia,  num  primeiro  momento,  vir  a  fundamentar  a

proposição em análise, na medida em que esta objetiva controlar o crescimento da

obesidade e de doenças a elaa correlacionadas. Todavia, há outros aspectos a serem
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analisados.

As entidades privadas - como as farmácias e drogarias -, para as quais prevalece o

princípio da livre iniciativa, disposto no art. 170, “caput”, da Constituição Federal, são

dotadas de autonomia e regidas pelo direito privado. No âmbito privado, o Estado só

pode  intervir  naquelas  situações  constitucionalmente  previstas.  Além  disso,  a

intervenção do Estado na atividade econômica de determinado segmento só pode ser

justificada quando se estabelecem com clareza as razões econômicas subjacentes.

Mais  ainda,  os  ônus  impostos  a  um  segmento  econômico  específico  devem  ser

equilibrados com ganhos econômicos para toda a coletividade.

A proposição objetiva, como visto, impor às farmácias e drogarias responsabilidade

relativa ao controle da obesidade, mediante a disponibilidade gratuita de balanças

aos consumidores. Não há como se estabelecer de forma analítica um vínculo entre

as  farmácias  e  drogarias  e  o  controle  de  peso da população.  Não se  tem como

garantir  que  a  população  irá  controlar  o  seu  peso,  ou  eventual  sobrepeso,  tão

somente por se utilizar da balança. Essa prevenção ou ação se daria de forma muito

mais efetiva por parte do poder público, por meio de sua rede de assistência médica e

postos de saúde,  oferecendo um conjunto de medidas ao cidadão,  com o devido

acompanhamento dos profissionais habilitados, especialmente da área médica.

Não  se  pode  esquecer,  também,  que  o  segmento  econômico  em  análise  tem

regulamentação específica, ligada à sua atividade-fim. A disponibilização de balanças

já existentes atualmente nas farmácias e drogarias vincula-se a uma estratégia de

mercado e de atração de consumidores, e não a uma obrigação legal do setor.

Além disso, não se pode olvidar também que nem todas as farmácias e drogarias

encontram-se na mesma situação, tendo em vista que a realidade econômica varia

muito  conforme  a  região  do  Estado.  Há  estabelecimentos  dessa  natureza  que

funcionam em situação precária, não se podendo impor a eles mais um custo para

exercício de sua atividade.

Assim sendo, considerando-se que a medida proposta implicaria uma transferência

de responsabilidade do setor público para o setor privado, sem a devida justificativa

do ponto de vista econômico, bem ainda que a disponibilização gratuita de balança

pelas farmácias e drogarias à população não é garantia de controle da obesidade no
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Estado, o projeto de lei sob comento não deve prosperar nesta Casa Legislativa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei no 3.166/2012.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Luiz Henrique - Duilio de Castro - Dalmo

Ribeiro Silva - Adalclever Lopes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.378/2012

Comissão de Segurança Pública

Relatório

De autoria da Deputada Liza Prado, o Projeto de Lei nº 3.378/2012, resultante do

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  nº  1.208/2003,  “dispõe  sobre  a  instalação de

cercas energizadas destinadas à proteção de perímetros de imóveis no âmbito do

Estado de Minas Gerais” e foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de

Segurança Pública.

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,  XV,  do Regimento

Interno.

A proposição foi baixada em diligência à Secretaria de Estado de Defesa Social,

para que se manifestasse sobre a viabilidade técnica da execução da fiscalização nos

moldes previstos no seu art. 4º.

Fundamentação

O  Projeto  de  Lei  nº  3.378/2012  visa  disciplinar  o  uso  de  cercas  energizadas

destinadas à proteção de perímetros de imóveis. Para tanto, estabelece deveres para

as empresas e as pessoas físicas que se dediquem à sua instalação; dispõe que a

fiscalização  da  atividade  será  realizada  por  órgão  competente  do  Estado,  a  ser

definido  em  decreto;  determina  as  características  técnicas  e  os  parâmetros  que

deverão ser observados para a sua instalação, inclusive no que tange à utilização de

placas de advertência;  estabelece condições, quando se tratar de instalação entre
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imóveis limítrofes; além de propor outras medidas.

O projeto padecia de algumas impropriedades que, no nosso entendimento, foram

sanadas com a apresentação do Substitutivo nº 1 pela Comissão de Constituição e

Justiça. Assim, para sistematizar a matéria, o substitutivo estabelece, em seu art. 1º,

o dever das pessoas físicas e jurídicas que prestem serviços de instalação de cercas

energizadas  no  perímetro  de  imóveis  no  Estado  de  se  registrarem  no  Conselho

Regional  de  Engenharia  e  Agronomia  -  Crea  -,  além  da  necessidade  de  indicar

engenheiro eletricista como responsável técnico pela execução do serviço.

O art.  2º do Substitutivo nº 1 determina que a instalação de cercas energizadas

deverá observar as normas da ABNT que estabelecem os requisitos de segurança

dos  eletrificadores  de  cercas.  O  art.  3º  comina  as  sanções  para  o  caso  do

descumprimento dos seus mandamentos. Finalmente, no art. 4º, o Substitutivo nº 1

remete ao Poder Executivo o dever de normatizar o detalhamento técnico das cercas

energizadas,  reconhecendo,  acertadamente,  que essas especificidades devem ser

objeto de regulamento.

Há que se assinalar a necessidade e a oportunidade da elaboração de lei que verse

sobre a instalação de cercas energizadas no perímetro de imóveis  localizados no

Estado, em especial porque inexiste regulamentação legal,  no âmbito federal,  que

verse sobre o tema.

Outrossim,  ao  estabelecer  diretrizes  técnicas  mínimas  para  instalação  desses

dispositivos, a proposição em apreço contribuirá para o incremento da segurança e a

prevenção de possíveis acidentes.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.378/2012 na

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

Sala das Comissões, 23 de abril de 2013.

João Leite, Presidente - Leonardo Moreira, relator - Lafayette de Andrada.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.623/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Carlos Henrique, o Projeto de Lei nº 3.623/2012 pretende
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alterar a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que trata do Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências.

Publicada no "Diário do Legislativo" em 7 de dezembro de 2012, a proposição foi

distribuída a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.

102, III, "a", do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposta em análise, ao alterar a redação do art. 11 da Lei nº 14.937, pretende

assegurar ao contribuinte a possibilidade de quitar o IPVA em seis parcelas mensais e

consecutivas.

Vale lembrar, por ser oportuno, que a legislação atual possibilita o pagamento do

imposto em quota única ou em apenas três parcelas.

Conforme consta na justificação do projeto, a inadimplência relativa ao IPVA é alta e

a alteração pretendida objetiva minimizar tal quadro.

O IPVA é um imposto instituído pelos Estados e pelo Distrito Federal, nos termos do

disposto no art. 155, III, da Constituição da República. Cabe, portanto, a esta Casa

Legislativa, em conformidade com o disposto no art. 61, III, da Constituição mineira,

definir ou, mesmo, alterar o percentual das alíquotas, o fato gerador, as possibilidades

de isenção do tributo, além de estabelecer a possibilidade de parcelamento do tributo,

compatibilizando  a  conveniência  da  administração  pública  com  o  interesse  do

contribuinte.

Cite-se, ainda, o art. 155-A, do Código Tributário Nacional - CTN -, introduzido pela

Lei Complementar nº 104, de 2001, que dispõe que o parcelamento será concedido

na forma e condição estabelecidas em lei específica, ou seja, o número máximo de

parcelas deverá constar na citada lei.

Saliente-se,  entretanto,  que  a  lei  estadual  deve  guardar  consonância  com  as

normas  federais  que  versam  sobre  a  matéria,  para  que  não  exista  conflito  de

interesses quando da aplicação do direito, notadamente em relação ao licenciamento

de veículos automotores.

Nesse passo, torna-se importante enfatizar que o Código de Trânsito Brasileiro -

CTB -, instituído pela Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, por força do comando

insculpido em seu art. 12, X, atribui competência ao Conselho Nacional de Trânsito -
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Contran  -  para  estabelecer  os  prazos  para  licenciamento  anual  dos  veículos

automotores.

O  Contran,  no  uso  dessa  prerrogativa,  editou  a  Resolução  nº  110,  de  24  de

fevereiro de 2000, ainda em vigor, a qual estabelece o prazo compreendido entre o

mês de setembro e o de dezembro para que os órgãos executivos de trânsito dos

Estados e do Distrito Federal promovam a renovação do licenciamento dos veículos

automotores.

Nesse sentido, já foram emitidos pareceres, como, por exemplo, o parecer referente

ao PL 1.410/2004.

Observa-se,  assim,  que  o  recolhimento  do  IPVA em  seis  parcelas,  no  mesmo

exercício fiscal,  não torna a legislação estadual  incompatível  com os preceitos de

ordem federal  que versam sobre a matéria,  os  quais  devem ser obrigatoriamente

cumpridos pelos Estados federados. Explique-se que tal assertiva se justifica, pois um

dos pressupostos para a emissão do licenciamento do veículo consiste na quitação

integral dos débitos relativos ao IPVA, conforme art. 131, § 2º, do CTB.

É  importante  salientar,  por  último,  no  que  se  refere  à  Lei  de  Responsabilidade

Fiscal,  isto  é,  a  Lei  Complementar  nº  101,  de  4  de  maio  de  2000,  que eventual

impacto orçamentário-financeiro da medida proposta, bem como eventual análise de

compatibilização da implementação da medida proposta  com o  fluxo  de  caixa  do

Estado, será analisado pela Comissão de mérito pertinente, qual seja Comissão de

Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.623/2012.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - Duilio

de Castro - André Quintão - Adalclever Lopes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.679/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria da Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº 3.679/2012 dispõe,



1467
____________________________________________________________________________

no âmbito do Estado de Minas Gerais, da autorização por parte das vítimas, de seus

parentes ou responsáveis, para que, em caso de acidentes ou ocorrências policiais,

possam  optar  por  atendimento  médico-hospitalar  em  rede  particular  e  dá  outras

providências.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  21/12/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Compete, preliminarmente, a esta Comissão o exame dos aspectos de juridicidade,

constitucionalidade  e  legalidade  da  matéria,  nos  termos  do  disposto  no  art.  188,

combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

A proposição dispõe sobre a faculdade de as vítimas de acidentes e ocorrências

policiais, titulares de plano de saúde particular, optarem pelo atendimento hospitalar

privado  de  urgência  na  hipótese  de  acidentes  e  ocorrências  policiais.  O  projeto

obriga,  ainda,  os  agentes  públicos  do  Estado  a  encaminharem  essas  vítimas  ao

atendimento médico-hospitalar privado mais próximo do fato ocorrido.

O atendimento médico-hospitalar de urgência insere-se no domínio da proteção e

defesa  da  saúde.  A matéria  está  no  âmbito  da  competência  legislativa  estadual,

conforme o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal, segundo o qual compete

à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar  concorrentemente  sobre

previdência  social,  proteção e  defesa da saúde.  Dessa forma,  as  três  esferas  de

governo detêm competência material para legislar sobre assuntos de saúde.

Apesar de os Estados possuírem competência concorrente para legislar  sobre o

assunto,  dispõe  o  texto  constitucional  que  é  atribuição  da  União  estabelecer  as

normas gerais sobre a matéria. Ela, para tanto, publicou a Portaria do Ministério da

Saúde nº 1.600, de 7 de julho de 2001, reformulando a Política Nacional de Atenção

às Urgências e instituindo a Rede de Atenção às Urgências no Sistema Único de

Saúde - SUS. Para operacionalizar essa rede, dispõe o art. 13 dessa portaria que os

Estados  deverão  elaborar  um  proposta  de  Plano  de  Ação  Regional,  com

detalhamento técnico  de  cada componente da rede,  contemplando o desenho,  as

metas  a  serem  cumpridas,  o  cronograma  de  implantação,  os  mecanismos  de

regulação, monitoramento e avaliação, o estabelecimento de responsabilidades e o
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aporte de recursos pela União, Estado, Distrito Federal e Municípios envolvidos.

Nos  termos do  art.  4º  dessa norma são componentes  da  rede,  entre  outros,  o

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - Samu - e suas Centrais de Regulação

Médica das Urgências, as Unidades de Pronto Atendimento - UPAs - 24h, o conjunto

de  serviços  de  urgência  24  horas  e  os  hospitais.  Destaque-se  que  tais  serviços

médico-hospitalares poderão ser prestados por instituições públicas e privadas que

compõem  o  SUS,  nos  termos  do  art.  199  da  Constituição  Federal,  desde  que

preencham os requisitos técnicos exigidos pela Portaria do Ministério da Saúde nº

2.395, de 11 de outubro de 2011.

A Portaria nº 2.395, de 2011,  organiza o Componente Hospitalar  de Atenção às

Urgências no âmbito do SUS, dispondo que esse componente será estruturado de

forma articulada e integrada a todos os outros  componentes da referida Rede de

Atenção às Urgências, a partir do Plano de Ação Regional elaborado pelos Estados.

Além disso, ela estabelece critérios que devem ser observados para a organização e

qualificação das denominadas Portas de Entrada Hospitalares de Urgência, que são

os  “serviços  instalados  em  uma  unidade  hospitalar  para  prestar  atendimento

ininterrupto  ao  conjunto  de  demandas  espontâneas  e  referenciadas  de  urgências

clínicas, pediátricas, cirúrgicas e/ou traumatológicas” (art. 5º).

Portanto,  Porta  de  Entrada  Hospitalar  de  Urgência  é  a  denominação  dada  aos

locais  que  darão  o  primeiro  atendimento  de  urgência  às  vítimas  de  acidentes  e

ocorrências policiais. Esses locais deverão compor a Rede de Atenção às Urgências

no Sistema Único de Saúde, podendo ser instituições públicas ou privadas que sejam

conveniadas  ao  sistema,  e  deverão  observar  todos  os  critérios  estabelecidos  na

Portaria nº 2.395, de 2011, e no Plano de Ação Regional do Estado.

Além disso, o Ministério  da Saúde, por meio da Portaria GM nº 2.048,  de 5 de

novembro  de  2002,  aprovou  o  Regulamento  Técnico  dos  Sistemas  Estaduais  de

Urgência  e  Emergência,  de  observância  obrigatória  para  os  Estados.  O  objetivo

desse  regulamento  é  garantir  a  primeira  atenção qualificada  e  resolutiva  para  as

pequenas e médias urgências  realizadas pelas  Centrais de Regulação Médica de

Urgências  do  Samu.  Dispõe o  regulamento  que essas  centrais  constituem-se em

observatórios  privilegiados  da  saúde,  com  capacidade  de  monitorar  de  forma



1469
____________________________________________________________________________

dinâmica, sistematizada e em tempo real, todo o funcionamento do sistema de saúde,

devendo gerar informes regulares para a melhoria imediata e mediata da Rede de

Atenção às Urgências e da saúde em geral. A portaria também estabelece que cabe

ao médico  das  Centrais  de Regulação de Urgências,  chamado médico regulador,

decidir sobre o caso concreto, discernindo o grau presumido de urgência e prioridade,

de  acordo  com  as  informações  disponíveis,  e  fazendo  ainda  o  enlace  entre  os

diversos níveis assistenciais do sistema, a fim de dar a melhor resposta possível para

as necessidades dos pacientes.

O médico regulador é quem decide qual recurso deverá ser mobilizado frente a

cada caso, procurando a resposta mais adequada a cada situação e advogando pela

melhor resposta necessária a cada paciente. Decide também o destino hospitalar ou

ambulatorial dos pacientes atendidos no pré-hospitalar, baseando-se na planilha de

hierarquias pactuada e disponível para a região e nas informações periodicamente

atualizadas sobre as condições de atendimento nos serviços de urgência. Exerce,

ainda, as prerrogativas de sua autoridade para alocar os pacientes dentro do sistema

regional, comunicando sua decisão aos médicos assistentes das portas de urgência.

O médico regulador também pode exercer a autoridade de regulação pública das

urgências sobre a atenção pré-hospitalar móvel privada, sempre que esta necessitar

conduzir pacientes ao setor público, sendo o pré-hospitalar privado responsabilizado

pelo transporte e pela atenção do paciente até o seu destino definitivo no sistema.

Observando a legislação nacional, em consonância com o Plano de Ação Regional

do Estado de Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Saúde publicou a Resolução

nº 2.607, de 7 de dezembro de 2010, que aprova as normas gerais para implantação

das Redes Regionais de Urgência e Emergência no Estado de Minas Gerais. Nessa

resolução são reproduzidas as  normas federais  já  citadas e são regulamentados,

observando  a  peculiaridade  do  Estado,  os  critérios  para  que  as  instituições

hospitalares  interessadas  possam  integrar  a  rede  macrorregional  de  urgências  e

emergências.  Na mesma linha da Portaria  GM nº 2048,  de 2002,  o art.  7º dessa

resolução dispõe que comporá a rede um complexo regulador da assistência, sendo

uma  estrutura  operacional  com  representação  no  comitê  gestor  de  urgência  e

congregação das instituições e competências do sistema Samu e da Política Estadual
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de  Regulação  Assistencial.  Competirá  a  esse  complexo  regulador  “garantir  a

resposta,  no  tempo  adequado,  para  situações  de  gravidade  com  potencial  de

deterioração rápida do paciente”, conforme procedimentos previamente estabelecidos

nos anexos da resolução.

O atendimento médico-hospitalar de urgência tem por missão diminuir o intervalo

terapêutico  para  os  pacientes  vítimas  do  trauma  e  para  as  urgências  clínicas,

possibilitando  maiores  chances  de  sobrevida  e  diminuição  das  sequelas.  Busca

também  garantir  a  continuidade  do  tratamento,  encaminhando  os  pacientes  aos

diferentes serviços de saúde, de acordo com a complexidade de cada caso, de forma

racional e equânime. Para tanto, ressalte-se que há todo um aparato organizado e

uniformizado previamente estabelecido pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria de

Estado de Saúde, cujas diretrizes são a prevalência da necessidade do paciente em

função da complexidade do caso e a disponibilidade real do recurso mais adequado a

esta necessidade. No caso de atendimento médico-hospitalar de urgência, portanto, é

de fundamental importância a decisão dos médicos e agentes de saúde responsáveis

pela prestação do serviço de urgência.

Assim, entendemos que o projeto em análise não pode prosperar nesta Casa, na

medida  em  que  todos  os  procedimentos  relacionados  ao  referido  atendimento  já

estão  minuciosamente  regulamentados  nas  normas  jurídicas  competentes,

observando-se os meios mais eficazes para a preservação da integridade física da

vítima.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.679/2012.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - André

Quintão - Duilio de Castro - Adalclever Lopes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.704/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Cabo Júlio, o projeto de lei em epígrafe “dispõe sobre a
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afixação de cartazes nas casas lotéricas do Estado informando sobre a proibição da

venda de bilhetes  lotéricos e equivalentes a crianças e adolescentes e dá outras

providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 7/2/2013,  a proposição foi distribuída às

Comissões de Constituição e Justiça e de Trabalho, da Previdência e da Ação Social,

para receber parecer.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o art.

102, III, “a”, do Regimento Interno, examinar a juridicidade, a constitucionalidade e a

legalidade da proposta.

Fundamentação

O projeto  de  lei  em  estudo pretende tornar  obrigatória,  nas  casas  lotéricas em

funcionamento  no  Estado,  a  afixação de cartaz  informativo,  em locais  visíveis  ao

público em geral, sobre a proibição da venda a crianças e adolescentes de bilhetes

lotéricos e equivalentes. Dispõe que o cartaz deverá conter os seguintes dizeres: “É

proibida a venda à criança ou ao adolescente de bilhetes lotéricos e equivalentes, nos

termos do art. 81, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente”.

Na justificação, o autor afirma que a proposição tem por finalidade dar efetividade

ao disposto no art. 81, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como tornar

pública a referida norma para que a população tome conhecimento dessa proibição,

fiscalize e denuncie aqueles que não respeitam a determinação legal.

No que concerne aos aspectos constitucionais, os quais compete a esta Comissão

analisar, não vislumbramos óbice jurídico quanto à iniciativa parlamentar para iniciar o

processo legislativo,  uma vez que o art.  66 da Constituição do Estado não impõe

nenhuma restrição nesse sentido.

Quanto à competência para legislar, a Constituição Federal,  em seu art. 24, XV,

estabelece a competência concorrente do Estado para legislar sobre a proteção da

criança e do adolescente. Ainda, no art.  25, § 1º,  prevê que “são reservadas aos

Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta Constituição”.

No uso de tal atribuição, foi editada a Lei Estadual nº 14.788, de 23 de setembro de

2003, que torna obrigatória a afixação de placa junto ao caixa, em local visível e de

fácil  leitura,  com os seguintes  dizeres:  "Este  estabelecimento  possui  exemplar  do
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Código de Proteção e Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078, de 11 de setembro de

1990, disponível para consulta".

É importante destacar que a Lei Federal nº 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e

do Adolescente -, em seu art. 81, VI, como afirmado pelo autor, faz a previsão da

proibição da venda de bilhetes lotéricos e equivalentes a crianças e adolescentes. No

art. 80 do mesmo diploma legal, ainda há determinação de que “os responsáveis por

estabelecimentos que explorem comercialmente bilhar, sinuca ou congênere ou por

casas de jogos, assim entendidas as que realizem apostas, ainda que eventualmente,

cuidarão para  que  não  seja  permitida  a  entrada  e  a  permanência  de  crianças  e

adolescentes no local, afixando aviso para orientação do público”.

Contudo,  com  o  objetivo  de  conferir  mais  eficácia  ao  conteúdo  da  proposição,

sugerimos  a  possibilidade  de  aplicação  de  multa  aos  estabelecimentos  que

descumpram  a  obrigação  nela  prevista.  E  para  adequar  o  seu  texto  à  técnica

legislativa, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1.

Ressaltamos, por fim, a importância da análise a ser realizada pela comissão de

mérito, com o intuito de verificar a viabilidade e oportunidade do projeto.

Conclusão

Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 3.704/2013, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir redigido.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Dispõe sobre  a obrigatoriedade de afixação de cartazes  nas casas lotéricas do

Estado de Minas Gerais informando sobre a proibição da venda de bilhetes lotéricos e

equivalentes a crianças e adolescentes e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica obrigatória a afixação de cartazes nas casas lotéricas localizadas no

Estado de Minas Gerais, em local de fácil visualização, contendo a informação sobre

a proibição da venda de bilhetes lotéricos e equivalentes a crianças e adolescentes.

Parágrafo único - O cartaz a que se refere o “caput” deverá conter os seguintes

dizeres:  “É  proibida  a  venda  de  bilhetes  lotéricos  e  equivalentes  à  criança  e  ao

adolescente, nos termos do art. 81, VI, do Estatuto da Criança e do Adolescente.”.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator ao pagamento
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de multa no valor mínimo de 50 Ufemgs (cinquenta Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais) e máximo de 150 (cento e cinquenta Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais), a ser graduada nos termos de regulamento.

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

Sala das Comissões, 23 de abril de 2013.

Sebastião  Costa,  Presidente  -  Adalclever  Lopes,  relator  -  Dalmo Ribeiro  Silva  -

André Quintão - Duilio de Castro - Luiz Henrique.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.769/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Governador do Estado, a proposição em epígrafe “cria o Conselho

Estadual de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais - CEC LGBT - e

altera a Lei Delegada nº 180, de 20 de janeiro de 2011”.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  22/2/2013,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Direitos  Humanos  e  de  Administração

Pública.

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 sob comento pretende criar o Conselho Estadual de Lésbicas, Gays,

Bissexuais, Travestis e Transsexuais - CEC LGBT. De acordo com o art. 1º do projeto,

o  Conselho  é  órgão  colegiado  de  caráter  consultivo,  deliberativo  e  propositivo,

integrante da estrutura orgânica da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social -

Sedese.

O art.  2º  da proposição estabelece que o CEC LGBT tem por  finalidade propor

políticas  que promovam a cidadania  LGBT no  Estado,  combater  a  discriminação,

reduzir  as desigualdades sociais,  econômicas e culturais  e ampliar  o processo de

participação social dessa população. O art. 3º, por sua vez, fixa as competências do

Conselho, entre elas a formulação de critérios e parâmetros para a implementação de

políticas que assegurem a cidadania e o combate a qualquer tipo de fobia contra a
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diversidade sexual, a realização de estudos, debates e pesquisas sobre a situação da

população LGBT no Estado, em articulação com outros órgãos e entidades públicas e

privadas, nacionais e internacionais, e o acompanhamento de medidas de proteção a

direitos violados ou ameaçados de violação por discriminação sexual e identidade de

gênero.

O art. 4º do projeto cuida da composição do CEC LGBT, prevendo que ela será

paritária entre o poder público e a sociedade civil. Nos termos dos incisos I e II do

referido artigo, o Conselho contará com 11 representantes de órgãos governamentais

e  11  representantes  de  entidades  da  sociedade  civil  organizada,  com  atuação

estadual  ou  regional,  no  atendimento  direto,  na  promoção,  defesa,  garantia  e

realização de estudos e pesquisas dos direitos LGBT. Os §§ 1º a 4º do mesmo artigo

dispõem  sobre  a  forma  de  escolha  dos  representantes  da  sociedade  civil,  a

participação do Ministério Público nas reuniões como fiscal da lei,  o mandato dos

conselheiros, a ausência de remuneração para o exercício da função de conselheiro e

a indicação de um suplente para cada conselheiro titular.

Os arts. 5º e 6º tratam da estrutura do CEC LGBT, dispondo que ele poderá ser

organizado em câmaras setoriais e terá uma secretaria executiva, composta por um

corpo técnico administrativo de no mínimo três funcionários, com a incumbência de

dar suporte administrativo e operacional às atividades desenvolvidas pelo Conselho.

O art. 7º trata da mesa diretora do Conselho, que será composta por presidente, vice-

presidente e secretário-geral, eleitos entre os membros do Conselho para mandato de

um ano, exercido com alternância entre representantes da sociedade civil e de órgãos

governamentais.  O  art.  8º  determina  que  o  Regimento  Interno  do  CEC  LGBT

discipline, no prazo de 90 dias da posse da primeira mesa diretora, sua organização,

seu funcionamento e as competências dos integrantes da mesa.

O art. 9º da proposição estabelece que a Sedese prestará assessoramento e apoio

técnico do Conselho. Nesse diapasão, cumpre-nos destacar que a referida Secretaria

conta com uma Coordenadoria Especial de Políticas de Diversidade Sexual - Cods - ,

criada pela Lei Delegada nº 180, de 21 de janeiro de 2011, como órgão vinculado à

Subsecretaria  de  Direitos  Humanos  da Secretaria  de  Estado de Desenvolvimento

Social. A Cods tem como finalidade a proposição e o acompanhamento de políticas
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públicas de combate a todas as formas de preconceito e discriminação, bem como a

implementação de ações de promoção do respeito à diversidade sexual.

Por fim, o art. 10º altera o inciso I do art. 170 da Lei Delegada nº 180, de 2011, que

dispõe sobre a estrutura orgânica da administração pública do Poder Executivo do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências, de modo a incluir o CEC LGBT

como  órgão  integrante  da  área  de  competência  da  Sedese  por  subordinação

administrativa.

Uma  vez  expostos  os  pontos  principais  do  projeto,  passamos  a  analisar  sua

compatibilidade com as disposições constitucionais pertinentes no exercício do juízo

preventivo de constitucionalidade.

A Carta mineira, seguindo as diretrizes da Constituição da República, enumera, no

art.  66,  III,  as  matérias  de iniciativa  privativa do Governador  do Estado,  as  quais

constituem desdobramentos do princípio da separação de Poderes. Assim, cabe a

esta  autoridade  política  -  e  apenas  a  ela  -  a  criação  ou  extinção  de  órgãos  e

entidades da administração direta e  indireta  do Poder  Executivo,  o que abarca a

organização e a estruturação de secretarias de Estado, órgãos colegiados, órgãos

autônomos e entidades autárquicas e fundacionais.

Se  determinado  órgão  ou  entidade  integrará  a  estrutura  do  Poder  Executivo,

apenas  o  Governador  do  Estado  goza  de  prerrogativa  constitucional  para  dispor

sobre  sua  organização  interna,  fixar  suas  atribuições  institucionais  e  ditar  regras

básicas  sobre  sua  composição,  desde  que  observe  o  instrumento  normativo

adequado para o tratamento da matéria. Aqui, cabe ressaltar que as competências

básicas dos órgãos públicos são estabelecidas em lei, ao passo que as atribuições

secundárias  decorrentes  das  competências  principais  podem  ser  fixadas  em

regulamento.  Este,  na  qualidade  de  ato  secundário,  não  inova  originariamente  a

ordem jurídica, segundo tradicional entendimento doutrinário, e limita-se a detalhar a

lei com vistas a garantir sua eficácia. Somente a lei, como ato normativo primário, cria

direito novo e estabelece os comandos mais importantes.

É preciso diferençar, ainda, o princípio da reserva legal do princípio da legalidade.

Aquele  exige  que determinadas  matérias  previstas  na  Constituição só podem  ser

reguladas em lei formal, que passa pelo crivo do Poder Legislativo e posterior sanção
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do Chefe do Executivo. O princípio da legalidade exige que todos os atos do poder

público tenham suporte na lei, sob pena de invalidação, e tem fundamento no “caput”

do art. 37 da Constituição Federal e no “caput” do art. 13 da Carta mineira. Nessa

linha  de  raciocínio,  a  validade  dos  atos  administrativos  está  condicionada  à

observância das normas jurídicas pertinentes que lhes  servem de supedâneo.  Os

agentes  do  poder  público,  no  exercício  da  função  administrativa,  só  podem  agir

dentro dos parâmetros da legalidade, com vistas a concretizar a vontade abstrata da

lei. Dessa forma, a atividade administrativa é totalmente submissa ao império da lei,

inexistindo liberdade plena para a tomada de decisões, diferentemente das relações

regidas pelo direito privado, nas quais prevalece a autonomia da vontade.

O princípio da reserva legal é um comando voltado para o Estado legislador, que

não poderá se valer de outra figura jurídica para disciplinar assuntos em relação aos

quais  a  Constituição  exige  a  deliberação do  Poder  Legislativo.  Para  exemplificar,

todas as matérias enumeradas no art. 61 da Constituição do Estado devem ser objeto

de lei, entre as quais mencionamos a “criação, estruturação, definição de atribuições

e extinção de secretarias de Estado e demais órgãos da administração pública”, nos

termos  do inciso  XI  do  citado  art.  61.  Isso  demonstra  que a  criação dos  órgãos

colegiados do Executivo encarta-se no domínio da reserva legal, cuja deflagração do

processo legislativo depende da iniciativa do Governador do Estado, o que exclui a

utilização de decretos ou regulamentos para o tratamento do assunto. Tais atos, ainda

que de caráter normativo, destinam-se a estabelecer providências administrativas que

assegurem a aplicação da lei, não podendo contrariá-la nem ampliar ou restringir seu

conteúdo. Isso porque os decretos são atos de hierarquia inferior à lei e totalmente

dependentes  dela,  razão  pela  qual  disposições  legislativas  não  podem  ser

modificadas por regulamentos ulteriores.

Verifica-se,  pois,  que  o  projeto  está  em  consonância  com  os  parâmetros

constitucionais, seja no tocante ao instrumento normativo utilizado para a regulação

da matéria, seja no que diz respeito à iniciativa para a instauração do procedimento

legislativo.

Por fim, salientamos que a adequação das medidas contidas no projeto com as

políticas públicas existentes voltadas para a população LGBT serão analisadas em
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momento oportuno pela comissão de mérito competente. A título de nota, observamos

que o Conselho que se pretende instituir segue os moldes do Conselho Nacional de

Combate a Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais,

Travestis e Transexuais - CNCD-LGBT -, que tem como finalidade formular e propor

diretrizes de ação governamental, em âmbito nacional,  voltadas para o combate à

discriminação e para a promoção e defesa dos direitos dessa população.

Conclusão

Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade

do Projeto de Lei nº 3.769/2013.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente e relator - Dalmo Ribeiro Silva - Duilio de Castro - Luiz

Henrique - Adalclever Lopes.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2013

ATAS

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

LEGISLATURA EM 23/4/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Adalclever Lopes - Almir Paraca - André Quintão -

Braulio  Braz -  Cabo Júlio  -  Carlos  Pimenta  -  Duarte  Bechir  -  Fabiano Tolentino  -

Glaycon Franco - Inácio Franco - Jayro Lessa - Liza Prado - Luiz Humberto Carneiro -

Maria Tereza Lara - Mário Henrique Caixa - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Tadeu Martins Leite - Tenente

Lúcio - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 24, às 9 e às 20

horas, nos termos dos editais de convocação, bem como para a ordinária também de

amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi

publicada na edição anterior.).

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

LEGISLATURA, EM 22/4/2013

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário: Comparecimento - Abertura - Atas - Destinação da reunião - Composição

da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino Nacional - Exibição de vídeo -

Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Entrega de placa - Palavras do Sr. Olavo

Machado Júnior - Palavras do Sr. Presidente - Apresentação musical - Encerramento
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- Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis Pinheiro - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Carlos Arantes - Dalmo Ribeiro

Silva - Sávio Souza Cruz.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  20h15min,  declaro  aberta  a

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

trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura das atas das

duas reuniões anteriores.

Atas

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”,  procede à leitura das

atas das duas reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear a Federação das Indústrias do

Estado de Minas Gerais - Fiemg - pelos 80 anos de sua fundação.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Olavo Machado

Júnior, Presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -;

Deputados Federais Eduardo Azeredo e Weliton Prado; a Exma. Sra. Andréa Abritta

Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral do Estado; e os Exmos. Srs. Délio Malheiros,

Vice-Prefeito  Municipal de Belo Horizonte; Vereador Marcelo Aro, representando a

Câmara Municipal de Belo Horizonte; José Alves Viana, Conselheiro do Tribunal de

Contas do Estado; José César da Costa, Presidente da Federação das Câmaras de

Dirigentes Lojistas de Minas Gerais - FCDL-MG -; Roberto Luciano Fortes Fagundes,

Presidente da Associação Comercial e Empresarial de Minas - ACMinas -; Roberto

Simões, Presidente do Sebrae Nacional e da Federação da Agricultura e Pecuária do

Estado  de  Minas  Gerais  -  Faemg  -;  e  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  autor  do

requerimento que deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença

O locutor - Gostaríamos de registrar a presença, nesta oportunidade, dos Exmos.
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Srs. José Carlos de Mattos, Presidente da Gasmig; Arlindo Porto, Vice-Presidente da

Cemig; Gabriel de Andrade, representando, neste ato, o Sr.  Lázaro Luiz Gonzaga,

Presidente da Fecomércio; Emerson Ferreira Maciel, Prefeito de Soledade de Minas;

Paulo José de Almeida, Prefeito de Passa-Quatro; Sérgio Cavalieri, conselheiro do

Grupo Asamar; Eduardo Bernis, Vice-Presidente da Fundação Centro Tecnológico de

Minas  Gerais;  Bruno  Falci,  Presidente  da  Câmara de Dirigentes  Lojistas  de  Belo

Horizonte; Vereador Pablito; membros da diretoria da Fiemg; Presidentes regionais da

Fiemg;  ilustres  Presidentes  dos  sindicatos  patronais  filiados  à  Fiemg;  imprensa

presente.

Informamos ao público o recebimento de mensagens enviadas pelos Exmos. Srs.

Aécio  Neves,  Senador;  Marcos  Montes,  Deputado  Federal;  Roberto  Cavalcanti

Ribeiro,  Diretor  da  CNI;  e  Carlos  André  Mariani  Bittencourt,  Procurador-Geral  de

Justiça  do  Estado de Minas Gerais,  pelas  quais  lamentam não poderem fazer-se

presentes,  em razão  de compromissos  previamente  agendados,  manifestam  seus

cumprimentos  ao  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  pela  iniciativa  e  parabenizam  a

entidade na pessoa de seu Presidente, Dr. Olavo Machado.

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que será executado

pelo violinista Marcelo Nébias.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo institucional.

- Procede-se à exibição do vídeo.

Palavras do Deputado Dalmo Ribeiro Silva

“Lições do passado são importantes quando nos ensinam a construir o presente e a

moldar  o  futuro.”  Busquei  palavras  sábias  em  vários  pronunciamentos  do  nosso

caríssimo  Sr.  Olavo,  Presidente  da  Fiemg,  homenageada  desta  noite,  pela

comemoração dos seus 80 anos.

Quero  iniciar  a  nossa  saudação  cumprimentando  o  Exmo.  Sr.  Deputado  Dinis

Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais;  com

muita  alegria,  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Olavo  Machado  Júnior,  Presidente  da  Fiemg,  ora
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homenageada;  o caríssimo e dileto amigo Eduardo Azeredo,  Deputado Federal;  o

caríssimo e dileto amigo Weliton Prado, Deputado Federal; a Exma. Sra. Dra. Andréa

Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais;  o caro

amigo Dr.  Délio  Malheiros,  Vice-Prefeito  de  Belo  Horizonte;  o  caríssimo Vereador

Marcelo  Aro,  representante  da  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte;  o  caríssimo

amigo e ex-Deputado Dr. José Alves Viana, Conselheiro do Tribunal de Contas do

Estado de Minas Gerais; o dileto amigo José César da Costa, Presidente da FCDL-

MG;  o  caríssimo  e  dileto  amigo  Dr.  Roberto  Luciano  Fagundes,  Presidente  da

ACMinas; e o dileto amigo Dr. Roberto Simões, Presidente do Sebrae Nacional e da

Faemg.

Saúdo os caríssimos Deputados Estaduais  e também, com muita alegria,  neste

seleto auditório, os Diretores e ex-Diretores da Fiemg; os Presidentes de sindicatos,

que comparecem em grande número de todas as partes do Estado; os Presidentes

de associações comerciais de Minas Gerais; e todos aqueles que nos dão imenso

prazer em compartilhar este momento histórico para Minas Gerais.  Estendo minha

saudação  aos  Prefeitos  Dr.  Paulo  Brito,  de  Passa-Quatro,  e  Emerson  Maciel,  de

Soledade  de  Minas,  que  representam  os  demais  Prefeitos  do  Estado  de  Minas

Gerais.  Na  pessoa  do  Vereador  José  Maria  do  Couto,  da  Câmara  Municipal  de

Extrema, saúdo os demais Vereadores do Sul de Minas, as caríssimas amigas e os

caríssimos  amigos,  meus  queridos  filhos,  Lucas  e  Felipe  Ribeiro  Silva,  e  toda  a

imprensa presente.

Caríssimo Sr. Presidente, nossa Assembleia Legislativa de Minas Gerais abre hoje

as portas deste Plenário maior para celebrar os 80 anos da Federação das Indústrias

do Estado de Minas Gerais -  Fiemg -, como justo reconhecimento ao testemunho

vigoroso e pujante de sua trajetória de conquistas em prol do Estado de Minas Gerais

e do Brasil.

Em  fevereiro  de  1933,  a  sagacidade  e  o  pioneirismo  de  três  empresários

respeitados - Américo Renné Giannetti, Alvimar Carneiro de Rezende e Euvaldo Lodi

-, que à época lideravam 7 sindicatos patronais e 25 empresas, deram início à história

de  sucesso  dessa  entidade,  fundada  com  a  clara  missão  de  promover  o

desenvolvimento da indústria mineira, lutando por seus interesses e pelos interesses
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do Estado de Minas Gerais e de nossa Federação. Atuando de maneira a aplicar

conhecimento  para  o  desenvolvimento  sustentável  da  indústria,  contribuir  para  o

aumento e o fortalecimento do associativismo e ser uma organização com foco em

resultados, a Fiemg participou ativamente do processo de industrialização de Minas

Gerais,  o  que  resultou  na  instalação  de  importantes  organizações,  como  a

Mannesmann, a Usiminas, a Refinaria Gabriel Passos, o BDMG e a Fiat.

A Fiemg cresceu junto com a economia mineira e criou um conjunto de instituições

de  reconhecida  importância  para  o  nosso  Estado,  como  o  Serviço  Nacional  de

Aprendizagem Industrial - Senai -, o Serviço Social da Indústria - Sesi -, o Instituto

Euvaldo Lodi - IEL -, o Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais - Ciemg - e o

Instituto Estrada Real - IER. Todos eles oferecem à indústria e à comunidade mineira

serviços  e  produtos  essenciais  e  estratégicos,  sobretudo  na  área  da  formação

profissional.

Contemporâneo à fundação do Sistema Fiemg, está o Sindicato das Indústrias do

Mobiliário e Artefatos de Madeira do Estado de Minas Gerais - Sindimov-MG -, que

também em 2013 completa 80 anos de fundação, caminhando junto, passo a passo

com a Fiemg, na luta pela representação e pelo fortalecimento da indústria mineira da

madeira e do móvel,  o  qual  quero também homenagear na pessoa do Sr.  Carlos

Alberto Homem, Presidente da entidade.

Seguindo os passos dos visionários fundadores, o atual Presidente, Olavo Machado

Junior, tem-se posicionado de maneira firme, séria, correta e decidida à frente da luta

pelos interesses de nossas indústrias, dedicando-se ao fortalecimento dos vínculos

com o Estado,  com o  empresariado,  com os  industriais  e  com toda a  sociedade

mineira,  trazendo  união  entre  os  setores  e  agregando  valor  às  indústrias,  com

conceitos  inovadores,  assessoria  e  apoio  em  áreas  vitais,  como  a  tributária,  a

trabalhista  e  a  de  meio  ambiente,  além  do  constante  compromisso  com  a

responsabilidade social. Esse tem sido o trabalho da Fiemg.

Com uma estrutura altamente  qualificada,  o  sistema Fiemg,  em apoio a nossas

indústrias, promove ainda o crescimento sustentável da cadeia produtiva da indústria

mineira, que tem sido, sem dúvida alguma, um modelo de gestão e de trabalho para o

Brasil. Seu olhar atento para a produtividade e a competitividade dos mais diversos
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segmentos reforça que o Estado, além de uma localização geográfica privilegiada,

sabe aproveitar as oportunidades para atrair e manter investidores, mesmo à frente

do  cenário  de  guerra  fiscal,  concorrência  desleal,  que  atinge  vários  Estados

brasileiros, o que pode ser ilustrado por pesquisa recente do IBGE ao apontar que, ao

longo de 2012,  enquanto a média brasileira na produção industrial  teve resultado

negativo, Minas Gerais, ao contrário, registrou saldo positivo.

As riquezas de Minas são muitas. Estão presentes no nióbio e nas terras de Araxá,

no lítio e no grafite do Vale do Jequitinhonha,  no mármore e no granito,  além da

agregação  de  valor  às  nossas  pedras  preciosas  do  Mucuri  e  de  Governador

Valadares. Lembro também as riquezas das indústrias do Triângulo Mineiro, Centro-

Oeste, Zona da Mata, Vale do Aço, Leste mineiro, Norte de Minas e região Central.

Cito,  por  fim,  o  nosso  Sul  de  Minas,  Itajubá,  Santa  Rita  do  Sapucaí,  Extrema,

Varginha,  Pouso  Alegre,  Poços  de  Caldas  e  tantas  outras  cidades,  onde  estão

indústrias  que  representam,  com  certeza,  a  locomotiva  do  desenvolvimento  e  da

geração de emprego dessa região, reconhecidas tanto no Brasil quanto no exterior.

Assim,  caríssimos  amigos  e  amigas,  por  meio  de  suas  respeitadas  regionais,

distribuídas estrategicamente, a Fiemg, com olhar apurado para as oportunidades em

cada região,  atende,  com determinação  e  denodo,  às  demandas  da indústria  em

todos os Municípios mineiros.

Portanto, a união entre Minas e a Fiemg compõe a força necessária para traçar

alternativas  que  minimizem  os  impactos  que  as  diversas  crises  têm  causado,

buscando garantir  o desenvolvimento, a empregabilidade, a geração de renda e a

visibilidade da indústria mineira nos cenários nacional e internacional. São 80 anos de

história  imbricada com o desenvolvimento de  Minas Gerais,  80 anos dedicados à

indústria e à comunidade mineira, oferecendo produtos e serviços fundamentais e

estratégicos.  São  80  anos  de  trabalho  à  frente  de  transformações  sociais,

econômicas e políticas, mantendo-se atual, com propostas inovadoras que atendem

as necessidades pontuais da indústria e as diversidades regionais de Minas, além de

garantir o fomento às atividades que movimentam as economias locais.

A celebração dos  80  anos  de uma genuína  história  de  sucesso traz  consigo  a

construção de novos desafios no horizonte de atuação da Fiemg. Não é apenas o
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passado  de  pioneirismo,  liderança  e  suporte  ao  industrial  mineiro  que  queremos

exaltar, mas, sim, a visão de futuro, levando adiante uma entidade que sempre brilhou

como estrela de primeira grandeza na constelação do desenvolvimento e segue no

cumprimento de seu papel de valorização da indústria mineira.

A nosso  caríssimo  e  dileto  amigo  Presidente  Dr.  Olavo,  a  exemplo  de  outros

empreendedores  que  passaram  pela  Fiemg  em  seus  80  anos,  a  quem  quero

cumprimentar, com toda a vênia rendo um preito de saudade e de gratidão, ciente do

importante papel exercido pela entidade, que abre caminho para o empresariado em

sua trajetória de conquistas, consequência do sucesso da indústria mineira, que tem

seu olhar voltado sempre para o futuro, na esperança de estar, daqui a 10, 20, 30

anos, atuando cada vez mais como coadjuvante no cenário de crescimento da nossa

indústria e no desenvolvimento do nosso Estado.

Assim, ao consignar, portanto, esta merecida homenagem que a Assembleia presta

pelos  80  anos  da  principal  entidade  de  representação  das  indústrias  mineiras,

considerando o exemplo de seus idealizadores, daqueles que passaram por tantos e

tantos  anos  por  sua  diretoria,  sindicatos,  representações,  que  tiveram  sempre

participação vigorosa à frente da Fiemg, e considerando sempre o exemplo de cada

um, do seu sentimento e do seu amor a garantir assim o resultado positivo. Ficam,

dessa forma, consignados o reconhecimento e a gratidão do povo de Minas Gerais.

Com  essas  palavras,  caríssimos  amigos  e  amigas,  fico  muito  feliz,  caríssimo

Presidente Dinis, na oportunidade em que V. Exa. preside esta sessão, em constatar,

muito de perto, hoje o seleto público que aqui está, empresários de toda a Minas

Gerais a participar efetivamente dessa comemoração jubilosa, encantadora, invejável,

por todos aqueles que têm garantido o desenvolvimento do nosso Estado. É com a

Fiemg que temos aprendido, acima de tudo, as lições de honestidade, de trabalho, de

dignidade e principalmente  de companheirismo,  sob a  batuta  do  nosso caríssimo

Presidente Olavo, em cuja pessoa saúdo toda a diretoria, todos os que fazem parte

da  família  Fiemg,  neste  momento  tão  importante  para  Minas  e  para  o  Brasil.

Parabéns, Fiemg, parabéns a todos.

Entrega de Placa

O locutor - O Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro, fará a
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entrega ao Presidente da Fiemg, Sr. Olavo Machado Júnior, de placa alusiva a esta

homenagem. A placa a ser entregue traz os seguintes dizeres: “O ano era 1933. O

sonho,  defender  a  indústria  mineira.  Assim  nascia  a  Federação das Indústrias  do

Estado de Minas Gerais  -  Fiemg -,  que,  ao longo de oito décadas,  consolidou-se

como protagonista no fortalecimento desse setor econômico,  atraindo empresas e

contribuindo para o desenvolvimento do Estado e do País. Além disso, a instituição

diversificou  suas  atividades  com  a  criação  do  Sistema  Fiemg,  um  conjunto  de

entidades que oferecem à indústria e à comunidade serviços e produtos essenciais e

estratégicos,  especialmente  na  área  da  educação.  A  Assembleia  Legislativa  do

Estado de Minas Gerais presta justa homenagem à Fiemg, por ocasião do transcurso

dos 80 anos de sua fundação”.

O Sr. Presidente - Deputado Dalmo, sua ilustre companhia, por gentileza.

- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Olavo Machado Júnior

Boa noite, senhoras e senhores. Quero cumprimentar e agradecer aos Exmos. Srs.

Deputado Dinis Pinheiro, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais;  Deputado  Federal  Eduardo  Azeredo,  querido  amigo;  Deputado  Federal

Weliton Prado; Délio Malheiros, Vice-Prefeito de Belo Horizonte; Vereador Marcelo

Aro, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte; José Alves Viana, querido

amigo e Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; José César

da Costa, Presidente da FCDL; Roberto Luciano Fagundes, Presidente da ACMinas;

e Roberto Simões, caro amigo e Presidente Nacional do Sebrae e da Faemg; e à Sra.

Andréa Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral do Estado de Minas Gerais. De

maneira muito especial, também quero agradecer ao meu querido Deputado Dalmo

Ribeiro Silva, que é mais que o meu padrinho porque também é o padrinho da Fiemg.

Muito obrigado, Deputado. Quero saudar todos os Deputados presentes e o faço na

pessoa do Deputado Adelmo Carneiro Leão. Cumprimento os Diretores e ex-Diretores

da Fiemg, bem como os Vice-Presidentes presentes.

Aprendi  com  o  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Deputado  Dinis  Pinheiro,  que

devemos citar  todos os eleitores,  mas a lista de  presença nesta  reunião  é muito

grande, por isso peço desculpas por não nominá-los um a um. No entanto, agradeço
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a todos os Presidentes de sindicatos da Fiemg a presença - hoje contamos com a

presença de sindicatos de toda a Minas Gerais. Somos 136 Presidentes, e a grande

maioria  se  faz  presente,  por  isso  quero  agradecer-lhes  e  cumprimentá-los.  Aliás,

cumprimentando a minha esposa Terezinha, também cumprimento todas as esposas

que acompanham os Presidentes dos sindicatos patronais filiados à Fiemg.

Quero  cumprimentar  ainda  a  imprensa,  os  demais  convidados  e  todos  os

companheiros empresários da indústria de Minas Gerais. De maneira muito especial,

cumprimento o companheiro Pietro Sportelli, eleito industrial do ano de 2013. Desde

já, convido todos a participar da festa da indústria, a ser realizada no mês que vem,

em que faremos esse reconhecimento ao Pietro Sportelli,  exemplo  de empresário

industrial. Quero saudar também e de maneira muito especial todos os funcionários

do sistema Fiemg que aqui estão - Sesi, Senai, IEL e IER. Aproveito para saudá-los

na pessoa do Dr. César Vanucci, que foi funcionário da Fiemg por 40 anos, a quem a

entidade muito deve.

Senhoras e senhores, a indústria mineira agradece às senhoras e aos senhores

Deputados  a  homenagem  que,  nesta  noite,  distingue  a  sua  entidade  de  classe

representativa, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -, pela

passagem de seus 80 anos. Agradecemos ao Exmo. Sr.  Deputado Dalmo Ribeiro

Silva,  autor  da  proposta  de  realização  desta  reunião  especial  na  Assembleia

Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Caro  Presidente  Dinis  Pinheiro,  caro

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Srs.  Deputados,  a  indústria  mineira  reconhece  a

importância decisiva do Parlamento mineiro como palco de discussão de matéria do

interesse do setor produtivo estadual, do próprio Estado e de toda a sociedade. É

esse processo que permite avaliar os impactos e, ao final, decidir de acordo com os

interesses legítimos da sociedade.

No momento em que comemoramos os 80 anos da Fiemg, é hora de revisar  a

nossa  história.  Lições  de uma trajetória  de  sucesso são  importantes  quando nos

ensinam a construir o presente e mudar o futuro. Em fevereiro de 1933, a imprensa

anunciava a criação de mais postos de alistamento, com vistas às eleições para a

Assembleia Nacional Constituinte. Era o primeiro pleito após a Revolução de 1930, a

primeira vez em que as mulheres puderam votar no Brasil. Nos cinemas, Greta Garbo
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exibia  sua  exuberância  no  premiado  “Grande  Hotel”;  o  Presidente  dos  Estados

Unidos,  Franklin  Roosevelt,  começava a  implementar  o  “New Deal”,  cujos  efeitos

mudariam a economia mundial. Transformação era a palavra de ordem no mundo.

Naqueles dias, o sonho era transformado em realidade, por industriais pioneiros e

visionários, movidos pela fé na indústria e em Minas.

Sob  a  liderança  de  Américo  Renné  Gianneti,  Alvimar  Carneiro  de  Rezende  e

Euvaldo  Lodi,  7  sindicatos  patronais,  representando  25  empresas,  fundavam  a

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Em um manifesto, definiram os

objetivos e a missão da entidade: “promover o desenvolvimento e a prosperidade de

todas as atividades industriais, atuando em prol de seus interesses e também dos

interesses do Estado e do País”. O primeiro grande desafio da recém-nascida Fiemg

era a participação na Assembleia Nacional Constituinte de 1934, que daria as bases

para o novo País que emergia da vontade popular.

A Assembleia Legislativa de Minas estava fechada pelo poder central, como todas

as  outras  no  Brasil,  e  voltaria  como  resolução  democrática  oriunda  da  nova

Constituição.  A  indústria  mineira  estava  lá  presente  e  atuante,  muito  bem

representada  por  um  dos  fundadores  da  Fiemg,  Euvaldo  Lodi.  Eleito  Deputado

Constituinte,  ele  foi  escolhido  por  seus  pares  como relator  do  capítulo  da  ordem

econômica  e  social.  A promulgação  da  nova  Constituição  consagrou  o  princípio

federalista, fortalecendo os Estados, e aprovou a pluralidade e a autonomia sindicais,

cujas bases a Fiemg utilizaria para escrever a sua história.

O  Legislativo  mineiro  voltou  a  se  reunir  em  3/4/1935,  data  da  instalação  da

Assembleia Constituinte Mineira. A nova Carta teve como relator o Deputado Milton

Campos, que havia sido consultor jurídico da Fiemg; nas linhas da nova Constituição,

o sonho de desenvolver e diversificar a economia de Minas Gerais. Assim, chegamos

aos anos 40, época em que a literatura mineira tinha um encontro marcado na Praça

da Liberdade, onde agora o ex-Deputado Estadual trazia novos ideais ao governo do

Estado. Diante do gigantesco desafio de transformar o perfil econômico do Estado, a

Fiemg estava atenta e, mais uma vez, ofereceu a sua contribuição.

Sr.  Presidente,  Américo  Renné  Giannetti  foi  convocado  pelo  Governador  Milton

Campos  e,  em  1947,  o  governo  lançou  o  Plano  de  Recuperação  Econômica  e
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Fomento da Produção, reconhecido como primeira experiência de planejamento na

América  Latina  e  base  sobre  a  qual  se  desenvolveria  a  economia  mineira,  em

especial, a sua indústria.

Sua  proposta  era  dar  respostas  concretas  para  os  entraves  que  impediam  a

industrialização  do  Estado  -  a  extrema  carência  de  infra  estrutura.  Um  de  seus

principais  resultados  foi  a  elaboração do plano de eletrificação do qual  nasceu a

Cemig, importante indutora do desenvolvimento industrial ao longo de sua história,

aprovada  em  1951  pela  Assembleia  Legislativa,  que  contava  com  o  Deputado

Tancredo Neves.

Pela  Assembleia  também  passaram  os  projetos  que  redefiniram  caminhos  em

Minas Gerais com a construção de estradas. O governo JK lançava o binômio energia

e transportes e, em seguida, na Presidência da República, em cinco anos de governo,

faria o Brasil crescer 50 anos. A indústria mineira cresceu aceleradamente, embalada

pelo som da bossa nova, nova como o menino Pelé, campeão do mundo.

Os anos 60 chegaram ao som dos Beatles na vitrola, anunciando o início de um

sonho. Em Minas Gerais, o setor industrial participa ativamente de campanhas que

resultaram  na  criação  da  Usiminas,  cuja  assembleia  de  fundação  aconteceu  no

auditório da Fiemg e do BDMG, que apoiava o surgimento de indústria em todo o

Estado.  A Fiemg se  engajava  em  nova  campanha  vitoriosa,  a  da  construção  da

Refinaria  Gabriel  Passos,  inaugurada pouco antes do  coroamento da  odisseia no

espaço, o pouso na lua e de a Seleção Brasileira vencer a Copa de 1970. Tudo por

via de satélite.

Nova década começava, e o Brasil via florescer o talento de Emerson Fittipaldi no

mesmo momento em que a Fiat desembarcava nas Alterosas, tornando realidade o

sonho do carro construído em Minas Gerais. Ao mesmo tempo em que a Assembleia

Legislativa de Minas Gerais inaugurava sua nova sede, foi assinado o protocolo de

intenções para implantação da Fiat Automóveis em Minas Gerais. Começava ali, com

competência  e  arrojo,  uma  história  de  sucesso.  A  Fiat  hoje  lidera  a  indústria

automobilística do Brasil.

Eram tempos de mudanças. No Brasil, a sociedade civil se organizava em busca da

redemocratização. Na Fiemg, o empresário Nansen Araujo assumia a Presidência em
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período  que  coincide  com  importantes  transformações  do  cenário  político  e

econômico nacional, marcado pela redemocratização e pela instalação da Assembleia

Nacional  Constituinte,  acompanhada de perto  por  uma comissão especial  para  a

defesa das postulações da classe industrial mineira.

Novamente era hora de fazer frente ao novo cenário.  Vários planos econômicos

malsucedidos eram desafios diários para os industriais mineiros. A política trazia nova

motivação  com  a  realização  de  eleições  diretas  para  a  Presidência.  A  inflação

ameaçava  romper  a  barreira  dos  três  dígitos.  O  Congresso  aprovava  o

“impeachment”  de  Collor.  Minas Gerais  chegava à  Presidência  da  República  com

Itamar Franco e, com ele, começa a nascer o Plano Real. O Brasil ganhava a Copa

do Mundo de 1994 e chegava ao tetra. Sob o impacto das crises internacionais que

abalaram  a  economia  brasileira,  a  indústria  mineira  seguiu  adiante  liderada  pela

Fiemg. Superou barreiras e deu mostras de seu vigor, crescendo a taxas maiores que

as da média brasileira, ao mesmo tempo em que a Seleção Canarinho erguia mais

uma  vez  a  Copa  com  os  gols  de  Ronaldo,  um  fenômeno  da  superação  e  dos

recordes.

A primeira década do novo milênio consolidou a posição emergente da economia

brasileira. Uma crise internacional sem precedentes colocou velhos paradigmas sob

questionamento. Inovação e sustentabilidade dão o tom de um mundo em busca de

respostas.  Nos  “tablets”,  uma  nova  maneira  de  ler,  ouvir  e  assistir  ao  noticiário.

“Avatar” e “Harry Potter” apresentam uma nova dimensão no cinema.

Senhoras  e  senhores,  Srs.  Deputados,  caro  Presidente  Dinis  Pinheiro,  caro

Deputado Dalmo Ribeiro  Silva,  ao  longo da sua jornada,  a Fiemg desenvolveu a

capacidade  de  se  reinventar  para  se  manter  contemporânea  do presente.  Nossa

disposição  é  ajudar  a  construir  uma  indústria  diversificada  e  cada  vez  mais

agregadora de valor.

Novamente entendemos que o momento é de enfrentar os desafios colocados, e a

Assembleia Legislativa de Minas Gerais é nossa parceira no objetivo de fortalecer a

indústria mineira neste começo do século XXI e imaginá-la ao final das duas próximas

décadas -  2033 -,  quando vamos comemorar o centenário de fundação da nossa

entidade.  Com  a  história  da  Fiemg,  pretendemos  sempre  ir  muito  mais  longe,
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aproveitando as riquezas e as oportunidades. Ao celebrar os 80 anos da entidade,

temos  consciência  de  nossa  responsabilidade.  Nosso  foco  continua  o  mesmo,

centrado  no  fortalecimento  da  indústria  mineira  e  no  desenvolvimento  de  Minas

Gerais e do Brasil.

Esse  é  o  nosso  jeito  de  reverenciar  e  homenagear  os  pioneiros  que,  há  oito

décadas, fundaram a Fiemg, inovando e incorporando tecnologia à indústria mineira.

Nossa missão é dar continuação a esse trabalho, que deve ser sempre coletivo e

solidário para produzir sinergia entre o poder público, nossas lideranças políticas e a

iniciativa  privada,  cuidando  do presente  e  moldando  o  futuro  que queremos  para

Minas Gerais. Deputado Dalmo Ribeiro, uma instituição que completa 80 anos não

mais pertence à categoria que a formou, mas ao povo a quem serve. Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente

Quero saudar o Exmo. Sr.  Olavo Machado Júnior,  Presidente da Federação das

Indústrias do Estado de Minas Gerais e prezado amigo - é uma alegria enorme contar

com essa ilustre presença neste Parlamento sagrado -; quero saudar a sua esposa,

Teresinha Machado; quero saudar,  de forma muito distinta,  o Exmo. Sr.  Deputado

Federal Eduardo Azeredo, ex-Governador, homem público que muito honra as belas

tradições  de  Minas;  quero  saudar  o  Deputado  Federal  Weliton  Prado,  jovem

liderança, sub-relator do Orçamento, meu dileto amigo, que deixou saudade nesta

Casa; quero saudar, com enorme satisfação, a Exma. Sra. Andréa Tonet, Defensora

Pública-Geral  do  Estado,  obreira  extraordinária,  sempre  presente  e  solidária  nas

causas de Minas; quero saudar o prezado e fraterno amigo Délio Malheiros, Vice-

Prefeito de Belo Horizonte, que também brilhou nesta Casa, numa trajetória luminosa;

quero saudar o jovem Vereador Marcelo Aro, que representa a Câmara Municipal de

Belo  Horizonte;  quero  saudar  o  Exmo.  Sr.  Dr.  Viana,  Conselheiro  do  Tribunal  de

Contas,  Prefeito,  Vereador,  humanista,  Deputado;  quero  saudar  o  Exmo.  Sr.

Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  a  este

momento magnânimo - Dalmo é isso: altivo, inteligente, astuto, mineiro da gema, um

timoneiro para esta Casa -, a ele a nossa reverência, a nossa permanente admiração;

quero  saudar  o  Exmo.  Sr.  Roberto  Simões,  Presidente  do  Sebrae nacional  e  da

Federação de Agricultura e Pecuária do Estado, extraordinária força de Minas e do
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Brasil, tão bem simbolizada por esse valoroso homem público; quero saudar o Exmo.

Sr.  José  César  da  Costa,  Presidente  da  Federação  das  Câmaras  de  Dirigentes

Lojistas de Minas Gerais - muito grato pela presença -; quero saudar o dileto amigo

Roberto  Fagundes,  Presidente  da  Associação  Comercial  e  Empresarial  de  Minas

Gerais - muito grato pela presença, sempre encantadora e fraterna.

Quero saudar os Prefeitos, aos quais devoto apreço e consideração imensuráveis,

como o  meu  amigo  Paulo,  Prefeito  de  Passa-Quatro,  a  quem  agradeço  por  nos

receber com tanta ternura naquela bela cidade - aliás, é bom saber que Minas conta

com a labuta e a garra desse jovem idealista. Quero saudar  também a presença

sempre amiga, solidária e leal do Sr. Emerson, Prefeito de Soledade de Minas, que,

mais uma vez, se encontra presente nos momentos de maior relevo do Estado de

Minas  Gerais;  e  do  jovem  Vereador  Pablito,  essa  figura  pública  extraordinária.

Senhoras  e  senhores,  permitam-me  saudá-los  na  figura  daquele  moço  e  jovem

empreendedor Luciano, do Vale do Aço, e dizer da nossa alegria. Na figura sempre

amiga e aconselhadora do Deputado Adelmo Carneiro Leão, nosso Vice-Presidente,

quero saudar todos os Deputados. É muito bom saber que o Parlamento de Minas

conta com a retidão e o caráter de V. Exa.

Perdoe-me, Olavo! Sou um pouco inquieto - aliás, um pouco aventureiro. Essa é a

minha singela vida pública. Farei aqui um discurso bastante informal, até porque essa

é  uma característica  que  carrego  na  minha  vida,  nessa  minha trajetória  simples.

Quem chegou aqui aos 20 e poucos anos e hoje exerce o mandato pela quinta vez

certamente carrega no peito e na alma esse espírito da aventura e da ousadia. É

muito  bom  conhecer  a  história  de  Minas  cada  dia  mais  em  sua  profundidade  e

inteireza.  Como Presidente  e  na  condição de empregado dos  mineiros,  digo  que

estou tendo essa rica oportunidade, amigo Olavo, de andar por Minas, identificar a

sua compreensão do mundo, conhecer o seu sentimento, a sua história e os seus

valores. Realmente, amigos e amigas, o interior mineiro é algo que encanta o nosso

coração,  porque  armazena,  Agnaldo,  os  nossos  valores  e  a  nossa  dignidade  e

história. É muito bom e gratificante conhecer a nossa história em sua inteireza, até

porque JK já nos ensinava, com sua sabedoria singular, que principalmente a história

concede a seu povo a consciência de si mesmo.
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Pude ver pelo vídeo institucional - e todos os senhores e as senhoras puderam

testemunhar o belo vídeo - que hoje realmente é um momento extraordinário para

Minas: a celebração de 80 anos da Fiemg. Essa é uma história e uma saga revestida

de  sucesso,  vitórias,  bravura,  garra  e  idealismo.  Permita-me,  amigo  Olavo,  uma

singela correção: 80 anos não de serviço e indústria, mas muito mais do que isso, ou

seja, 80 anos de serviço ao mineiro e à mineira. Creio que essa é a missão maior da

Fiemg. A minha missão e a dos demais Deputados é melhorar a vida das pessoas e

transformar  a  realidade.  Todos  sonhamos  com  uma  Minas  mais  desenvolvida,

próspera, justa e solidária, que, de uma vez por todas, possa varrer a miséria, acabar

com a pobreza rural, o analfabetismo e a fome e arquitetar e edificar realmente um

Estado que dê oportunidades para todos em sua exata dimensão.

Falo, Presidente Olavo, que a riqueza maior de Minas está armazenada no coração

e na alma de cada mineiro. Mineiro é assim: bravo, idealista, abnegado, dedicado e

desprendido,  ou  seja,  quer  fazer,  realizar  e  avançar.  O mineiro  sempre  deu  uma

belíssima contribuição não somente a esta pátria tão vencedora que se chama Minas

Gerais, mas acima de tudo ao Brasil. O mineiro sempre esposou uma diversidade

enorme e uma riqueza singular. O mineiro sempre foi precioso, sempre foi lapidar em

todos os setores e searas. Se fizermos um passeio pelo terreno da cultura e da arte,

pelos setores educacional e político, veremos que tantos homens e tantas mulheres

abnegadas ofertaram ao nosso povo e à nossa gente o que há de melhor.

É por isso que hoje podemos celebrar essa belíssima história, que teve o sangue, a

labuta  e  a  peleja,  conforme tão  bem-assinalado no vídeo,  de  pessoas  realmente

altruístas,  entre  elas  Américo  Giannetti,  Euvaldo  Lodi,  Alvimar  Carneiro  e  tantos

outros. Da mesma forma os senhores e as senhoras carregam, sim, carregam esse

sangue tão bem falado, visionário, transformador e realizador. É isso que dá alegria e

alento. Digo que a esperança é algo inerente à vida de cada um de nós, à natureza

de  cada  um  de  nós.  A esperança  faz  com  que  sejamos  ousados,  faz  com  que

inovemos, com que percorramos a estrada, a aventura, cada dia com mais afinco e

com mais vigor.

Para mim, na condição de Presidente do Parlamento, digo-lhe, amigo Olavo, que é

uma satisfação enorme participar deste momento maior, revisitar a história, resgatar
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aquelas  pessoas  que  tanto  fizeram  por  Minas  e  pelo  Brasil.  Isso  não  nos  traz

conforto,  mas  nos  traz,  acima  de  tudo,  alento,  coragem,  dinamismo,  audácia  e

determinação  para  continuar  honrando  essa  bela  tradição  de  Minas,  tão  bem

cultivada por esses homens idealistas. É claro, aí aumenta a nossa responsabilidade

porque não podemos errar, precisamos avançar, temos tantos outros desafios pela

frente. Falo que aquilo que me move, que dá vigor a mim e certamente a todos nós é

o  sonho  de  construir  um  Brasil  melhor,  um  Brasil  mais  feliz,  um  Brasil  que  não

apresente, como apresenta hoje, 16 milhões em situação de pobreza. É para eles que

precisamos trabalhar, é para eles que o Luciano, nosso amigo, o Olavo, o Américo, o

Agnaldo, todos devemos devotar  nosso carinho,  nosso sangue, nossa luta, nossa

braveza e nosso ideal transformador.

Acho sinceramente que o Parlamento de Minas tem procurado fazer esse papel de

forma  primorosa,  de  forma  lapidar,  tem  dado  sua  contribuição.  Esta  é  uma

Assembleia proativa,  eficiente,  dinâmica,  que está indo ao encontro das pessoas,

conversando  com  o  cidadão  mineiro  e  está  tentando,  dentro  do  seu  cenário,

transformar  a  vida  das  pessoas.  É  bom  saber  que  a  Assembleia  de  Minas,  o

Executivo  estadual,  homens  e  mulheres,  Fiemg,  todos  nós  comungamos  desses

mesmos propósitos.

Quero dizer, amigo Olavo, que a Fiemg realmente é recheada de sucesso, êxito e

avanços consideráveis.  É muito bom lembrar, por exemplo, a chegada da Fiat,  da

Refinaria Gabriel Passos, da Usiminas, da Açominas, da Fiemg, da Cemig, da Vale do

Rio Doce e de tantas outras empresas que geram empregos e estão promovendo

renda, distribuindo riquezas e levando o bem, a felicidade, a fraternidade. Isso se

deve a esse espírito de coletividade, de generosidade, de fé, tão marcante na vida

das mineiras e dos mineiros.

Quero  aqui  reverenciá-lo,  amigo  Olavo:  você  realmente  é  um  mineiro  que  nos

enche de orgulho. Digo que você tem um pouco de Pinheiro, você é muito aguerrido,

muitas vezes bravo e patriota. Relembro um momento que me tocou de forma mais

profunda, pois se tratava da minha querida terra, da minha amada Ibirité, uma cidade

pobre,  sofrida,  de  quase  200  mil  habitantes;  meu  saudoso  pai  lá  foi  Vereador  e

Prefeito. Há aproximadamente um ano, uma reunião memorável realmente marcou
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essa minha apoucada vida pública. Naquela época, na Cidade Administrativa, ao seu

lado,  ao lado desse grande estadista que se chama Anastasia, relembro como se

fosse hoje o seu fervor, a sua tenacidade, a sua bravura defendendo não Ibirité, mas

o cidadão mineiro, o pobre, aquele que você quer ver mais feliz, mais sorridente, com

a  vida  mais  afetuosa,  num  momento  mais  alegre,  como  este  de  celebração  e

certamente de coroamento dessa bela saga da Fiemg.

Reporto-me aqui  àquele  dia  frustrante.  Frustrante  por  um  lado,  porque  naquele

instante ocorreu a desonra, por parte da Petrobras, de um protocolo da empresa com

Ibirité,  Betim  e  com  o  governo  de  Minas  Gerais,  quando,  com  muita  ansiedade,

caminhávamos  com  toda  a  velocidade  para  a  inserção  da  Minas  do  Governador

Eduardo Azeredo na era petroquímica. Realmente, seria uma redenção maravilhosa

para Ibirité, certamente seria a conquista mais meritória do Estado de Minas Gerais

na  história  recente  e  seria  realmente  um  salto  espetacular,  uma  trajetória  de

progresso, desenvolvimento e prosperidade. Mas, naquele momento, o Presidente da

Petrobras, lamentavelmente, numa demonstração de insensibilidade, desrespeito e

falta  de  compromisso  com  Minas  e  com  o  Brasil,  acabou  por  deserdar  aquele

compromisso e achou por bem levar o polo petroquímico para a Bahia.

Lamento, lamento como mineiro, lamento como ibiritense, lamento como Presidente

do Parlamento.  Mas digo  que aquilo,  para  mim, por  outro lado,  representou uma

vitória,  porque vitória,  amigo Olavo,  é  aquela  que  aumenta  a  dignidade.  Você foi

digno, você honrou a trajetória de belos mineiros como o Américo, como o Alvimar,

como o JK, como o Tancredo, o Itamar e tantos outros. Portanto, quero aqui devotar a

você o nosso carinho,  o nosso apreço e a nossa admiração e  reafirmar  o nosso

compromisso, o compromisso do Parlamento de Minas com esse setor que realmente

transformou, transforma e haverá de transformar, de forma mais brusca, a vida de

todos os mineiros e de todas as mineiras.

O setor produtivo, o parque industrial têm importância imensurável na vida de todos

nós.  Há  pouco,  disse  que  o  sonho  que alimenta  o  nosso  dia  a  dia  é  acabar,  é

erradicar a miséria no Estado de Minas Gerais, e aí se torna altamente precioso o

papel sempre decisivo, cada dia mais, do lapidar da Fiemg, do setor produtivo do

parque  industrial,  da  nossa  vocação  industrial.  Isso  porque,  de  forma  realmente
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extraordinária  e  espetacular,  o  setor  industrial,  o  parque  industrial,  digo  e  repito,

aprimora o nosso conhecimento, faz com que busquemos com mais rapidez o saber e

qualifica  a  mão  de  obra;  ele  eleva  sobremaneira  os  níveis  de  renda  e

desenvolvimento da sociedade.  Este é o nosso sonho,  o nosso objetivo:  construir

uma Minas uma Minas mais igualitária, onde possamos conviver com uma sociedade

mais irmã, mais homogênea, que dê oportunidade e chance a todos os mineiros.

Digo a vocês, senhoras e senhores, que o meu mais belo sonho, que me motiva a

continuar peregrinando, andando por Minas como simples empregado dos mineiros, é

saber que, ao final dessa nossa singela missão, teremos oportunidade de identificar

no rosto de todo mineiro um rosto de alegria, de contentamento, de satisfação pelo

dever e pela missão que Deus confiou a cada um de nós.

Portanto, o nosso abraço, a nossa reverência, a nossa admiração à Fiemg pelos 80

anos.  Que  possamos,  em  2033,  celebrar,  com  muita  alegria,  com  enorme

encantamento,  com  muita  saúde,  com  muito  fervor  e  com  muito  patriotismo,  o

centenário desta entidade que nos enche de orgulho e imprime mais dignidade a essa

bela história de Minas, a essa bela história do Brasil. Mãos a obra, para um Brasil

mais feliz, mais solidário, mais justo, mais humano. Coragem certamente é o que não

nos falta.

Um grande abraço em todos. Parabéns, Olavo, parabéns, Deputado Dalmo Ribeiro

Silva, parabéns, senhoras e senhores, extraordinários obreiros por uma Minas mais

altiva, por uma Minas mais audaciosa, por uma Minas mais desenvolvida. Esse é o

nosso objetivo, e é para lá que vamos caminhar, para esse destino que se chama

justiça social. Um grande abraço. Mais uma vez, parabéns pelos 80 anos, parabéns a

todos, senhores e senhoras, parabéns, Olavo, parabéns a essa belíssima entidade

que se chama Fiemg. Obrigado.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir os músicos Gustavo Elias, Guilherme

Resende, Priscila  Mendes e Lou Gomes, alunos da Fundação Artística FEA, uma

parceria  com  o  Sesiminas  através  da  gerência  de  cultura,  que  apresentarão  as

músicas “Terra de além”, de Lou Gomes, e “Estrela Natal”, de Sérgio Pererê.

- Procede-se à apresentação musical.
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O Sr. Gustavo Elias - Obrigado. Em nome da Fundação Artística, gostaríamos de

parabenizar a Fiemg pelos seus 80 anos e agradecer o convite.

O Sr. Presidente - Somos nós quem lhe agradecemos o encantamento desta noite.

A essa juventude, o nosso abraço e carinho.

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 amanhã, dia 23, às 20 horas, nos

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

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

dia 23/4/2013.). Levanta-se a reunião.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA EM 23/4/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Hely Tarqüínio - Neider Moreira - Almir Paraca - André Quintão - Carlos Pimenta -

Juarez Távora - Leonídio Bouças - Maria Tereza Lara - Pompílio Canavez - Sargento

Rodrigues - Ulysses Gomes.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  20h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, desconvoca as extraordinárias de amanhã,

dia 24, às 9 e às 20 horas, e convoca as Deputadas e os Deputados para a ordinária

de amanhã, dia 24, às 14 horas, com a ordem do dia já anunciada.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DA

COPA DO MUNDO, EM 11/4/2013

Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Tenente Lúcio,
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Mário  Henrique Caixa e Tadeu Martins  Leite,  membros da supracitada Comissão.

Estão presentes  também a Deputada Liza  Prado  e  os  Deputados  Luiz  Humberto

Carneiro, Deiró Marra, Elismar Prado, Gustavo Perrella e Ulysses Gomes. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Tenente Lúcio, 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 discutir temas relacionados à escolha e preparação dos Municípios mineiros

que  serão  subsedes  da  Copa  do  Mundo  de  2014.  A Presidência  interrompe  os

trabalhos ordinários da reunião para ouvir  os Srs.  Gilmar Alves Machado, Prefeito

Municipal  de  Uberlândia;  Márcio  Nobre,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de

Uberlândia;  Willian  José  da  Silva,  Secretário  Municipal  da  Copa  do  Mundo  de

Uberlândia;  Tiago Nascimento de Lacerda,  Secretário de Estado Extraordinário da

Copa do Mundo; Paulo Romes, Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo

de Uberlândia; Zé Silva, Secretário de Estado de Trabalho e Emprego; e Rosenvaldo

Correia de Mendonça, Diretor-Geral da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte

e Lazer da Prefeitura Municipal de Uberlândia, que são convidados a tomar assento à

mesa.  O  Presidente,  como  um  dos  autores  do  requerimento  que  suscitou  esta

reunião, tece suas considerações iniciais e logo após concede a palavra aos outros

autores do requerimento, os Deputados Mário Henrique Caixa e Tadeu Martins Leite,

para que também, façam 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. Submetido a

votação, é aprovado requerimento da Deputada Liza Prado e dos Deputados Tenente

Lúcio,  Mário Henrique Caixa,  Tadeu Martins  Leite,  Luiz  Humberto  Carneiro,  Deiró

Marra,  Elismar  Prado,  Gustavo Perrella  e  Ulysses  Gomes  em  que  solicitam  seja

criada  uma  comissão  representativa  da  Assembleia  Legislativa,  do  Governo  do

Estado e das cidades pré-selecionadas pela Fifa como Centro de Treinamento de

Seleções  em  Minas  Gerais,  para  participarem  do  evento  em  Salvador,  dia  6  de
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dezembro,  quando será  feito  o  sorteio  dos  jogos  da Copa  de 2014.  Cumprida  a

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2013.

Tenente Lúcio, Presidente - Mário Henrique Caixa - Rômulo Viegas.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/4/2013

Às 10h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Elismar Prado,

Carlos Mosconi e Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, os Deputados Leonídio Bouças e Dalmo Ribeiro Silva. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Elismar Prado, declara aberta a reunião

e,  em virtude da aprovação de requerimento  do  Deputado Lafayette  de  Andrada,

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

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

destina a debater, em audiência pública, a implementação da Lei Federal nº 11.769,

de 2008, que torna obrigatório o ensino de música nas escolas brasileiras, e a discutir

e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir as Sras. Ermelinda Bissiatti Ricardo Pedrosa, Coordenadora de

Polo do Programa de Intervenção Pedagógica da Secretaria de Estado de Educação,

representando a Sra.  Ana Lúcia Almeida Gazzola,  Secretária  de Educação;  Maria

Cleonice  de  Oliveira  Souza  e  Maria  Gonçalves  da  Silva  Eler,  respectivamente,

Coordenadora da Educação Integral  e Coordenadora de Programas e Projetos da

Secretaria Municipal de Educação de Coronel Fabriciano, representando a Sra. Maria

da Glória Ferreira Giudice, Secretária Municipal de Educação de Coronel Fabriciano;

os Srs.  Fábio Ribeiro Ferrer,  Secretário Municipal de Cultura e Turismo de Lagoa

Santa,  representando a Sra.  Daniela  Alves,  Secretária  Municipal  de  Educação de

Lagoa  Santa;  Roberto  Bittar,  pesquisador,  músico  e  desenvolvedor  do  Projeto

Tomplay;  Ricardo  Penido,  Presidente  do  Grupo  Mozart;  e  Ivo  José  da  Silva,  ex-

Deputado  Estadual  e  Federal,  que são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  Na

condição  de  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  o  Presidente,

Deputado Elismar Prado, tece as considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
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aos  convidados,  para  que façam suas  exposições.  Abertos  os  debates,  segue-se

ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os

trabalhos  ordinários  da  reunião  e  passa 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 Cabo

Júlio  em que solicita  seja realizada audiência  pública para debater  a situação do

patrimônio histórico material e imaterial da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros

Militar  de  Minas  Gerais;  e  Elismar  Prado  e  Luzia  Ferreira  em que  solicitam  seja

realizada audiência pública em Caratinga para debater a interiorização do Sistema

Nacional de Cultura em Minas Gerais, em parceria com representantes do Ministério

da Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e do Fórum de Políticas Culturais de

Minas Gerais. 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, 24 de abril de 2013.

Deputada Luzia Ferreira, Presidente - Deputado Carlos Mosconi - Deputado Luiz

Henrique.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/4/2013

Às  10h15min,  comparecem na Sala  das  Comissões o  Deputado Dinis  Pinheiro,

Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, e Carlos Mosconi,  membro

desta Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Tiago

Ulisses  e  Duarte  Bechir.  Havendo  número regimental,  o  Deputado  Dinis  Pinheiro

declara aberta a reunião e, nos termos do art.120, inciso III, do Regimento Interno,

dispensa a leitura da ata da reunião anterior,  considera-a aprovada e solicita  aos

Deputados que a  subscrevam. A Presidência informa que a reunião  se destina a

incentivar a participação da sociedade na coleta de assinaturas para apresentação à

Câmara  dos  Deputados  de  projeto  de  lei  de  iniciativa  popular,  que  determine  a

aplicação de 10% da receita corrente bruta da União na saúde pública. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários  da  reunião  para  ouvir  as Sras.  Mônica Ribeiro
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Mota, Presidente da Câmara Municipal de Passa-Quatro, e Mabelle de Barros Leite

Nogueira,  Superintendente  Regional  de  Saúde  de  Varginha,  representando  o  Sr.

Antônio Jorge de Souza Marques, Secretário de Estado de Saúde; e os Srs. Bilac

Pinto,  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e  Política  Urbana,

representando o  Sr.  Antônio  Augusto  Anastasia,  Governador  do  Estado de  Minas

Gerais;  Paulo  José  de  Almeida  Brito,  Prefeito  Municipal  de  Passa-Quatro;  Fábio

Roberto Caruso de Carvalho,  Juiz Diretor  do Foro da Comarca de Passa-Quatro;

Flávio Mafra Brandão Azevedo, Promotor de Justiça da Comarca de Passa-Quatro;

Antônio  Carlos  Brugni  Velloso,  Defensor  Público  da  Comarca  de  Passa-Quatro,

representando  a  Sra.  Andréa  Abritta  Garzon  Tonet,  Defensora  Pública-Geral  do

Estado;  Mauro  Guimarães  Junqueira,  Presidente  do  Colegiado  de  Secretários

Municipais  de  Saúde  de  Minas  Gerais;  Lincoln  Lopes  Ferreira,  Presidente  da

Associação  Médica  de  Minas  Gerais;  a  Sra.  Eloísa  Azalini  Máximo,  Diretora  do

Hospital  São  Lourenço,  representando  o  Sr.  Saulo  Converso  Lara,  Presidente  da

Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais; Francisco

Assis  Pelegrini  Cancela,  Conselheiro,  representando  o  Sr.  João  Batista  Gomes

Soares, Presidente do Conselho Regional  de Medicina de Minas Gerais;  Ari  Pinto

Constantino dos Santos, Prefeito Municipal de Itamonte e Presidente da Associação

dos Municípios da Microrregião do Circuito das Águas; Acácio Mendes de Andrade,

Vice- Presidente da Associação Mineira de Municípios; Ten.-Cel. PM Paulo Valério

Júnior, Comandante do 57º BPM de São Lourenço; os Srs. Paulo Fernando, Diretor

Regional da Copasa-MG; Ademir José Pereira, Diretor-Geral do Instituto Federal de

Educação;  Carlos  Edil  Fortes,  Ex-Prefeito  Municipal  de  Passa-Quatro,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Carlos  Mosconi  e  em  seguida  ao  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  autor  do

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

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

debates, a Presidência registra a presença de Prefeitos Municipais e de Vereadores

das seguintes localidades: São Lourenço, Baependi, Pouso Alegre, Conceição do Rio

Verde, Itamonte, Varginha, Itanhandu, Cruzeiro, Três Corações, Belo Horizonte, São

Sebastião do Rio Verde, Passa-Quatro, Pouso Alto, Lambari, Cruzília e Soledade de
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Minas.  Logo  após,  segue-se  ampla  discussão,  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, 23 de abril de 2013.

Carlos Mosconi, Presidente.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA

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

18/4/2013

Às  14h15min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Sargento  Rodrigues  e  Cabo  Júlio,  membros  da  supracitada  Comissão.  Estão

presentes, também, os Deputados Carlos Pimenta, Paulo Guedes e Tadeu Martins

Leite. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado João Leite, declara aberta

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

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

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

reunião se destina a debater a situação da polícia judiciária na região, bem como a

necessidade de construção de um batalhão do Corpo de Bombeiros nesse Município,

e a discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe os trabalhos

ordinários da reunião para ouvir os Srs. José Vicente Medeiros, Prefeito Municipal em

exercício de Montes Claros, representando o Sr. Ruy Adriano Borges Muniz, Prefeito

Municipal de Montes Claros; Cláudio Prates, Vice-Presidente da Câmara Municipal de

Montes Claros, representando o Sr. Antonio Silveira de Sá, Presidente dessa Câmara;

o  Cel  PM César  Ricardo  de  Oliveira  Guimarães,  Comandante  da  11ª  Região  da

Polícia Militar; o Ten.-Cel. BM Sérgio Ricardo Santos de Oliveira, Comandante do 7º

Batalhão de Bombeiros Militar da 11ª Região Integrada de Segurança Pública; e os

Srs.  Rogério  da  Silva  Evangelista,  Chefe  do  11º  Departamento  de  Polícia  Civil;

Denilson Martins, Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas

Gerais; Edilson Carlos Torquato, Presidente da Associação Comercial, Industrial e de

Serviços de Montes Claros; Thiago Garcia Amorim, Delegado de Polícia Federal; e
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Eduardo Oswaldete Borborema Rodrigues, Chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária

Federal,  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. 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  das  Deputadas

Rosângela Reis (2) em que solicita seja realizada audiência pública no Município de

Belo Oriente para debater a segurança nos Distritos desse Município, especialmente

no Distrito de Perpétuo Socorro; seja encaminhado ao Governador do Estado e ao

Secretário de Estado de Defesa Social pedido de providências para dar apoio aos

profissionais de imprensa da região do Vale do Aço e garantir-lhes segurança, bem

como para adotar medidas com vistas à apuração mais célere dos crimes contra o

jornalista Rodrigo Neto e o fotojornalista Walgney Assis Carvalho; e Liza Prado em

que solicita seja realizada audiência pública para obter esclarecimentos do Delegado

Márcio Nabak sobre as ameças de morte aos Deputados Durval Ângelo e Rogério

Correia; e dos Deputados Cabo Júlio em que solicita seja realizada audiência pública

conjunta com a Comissão de Administração Pública para discutir  o  leilão de cães

farejadores,  considerados  como bens  inservíveis,  que  será  realizado  pela  Polícia

Militar nos termos de edital público; Carlos Pimenta, João Leite, Cabo Júlio, Sargento

Rodrigues, Paulo Guedes e Tadeu Martins Leite em que solicitam seja encaminhado

ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de Defesa Social pedido de

providências para a construção, em caráter de urgência, da sede da Polícia Civil em

Montes Claros e para a destinação de novos veículos para o atendimento da região;

Carlos Pimenta, Sargento Rodrigues, Cabo Júlio, Paulo Guedes e Tadeu Martins Leite

em que solicitam seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providência

para que inicie, com a maior brevidade possível, a construção da sede do Corpo de

Bombeiros  Militar  em  Montes  Claros,  tendo  em  vista  as  necessidades  da  região;

Tadeu  Martins  Leite,  Paulo  Guedes  e  Cabo  Júlio  (4)  em  que  solicitam  seja
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encaminhado ao Comandante-Geral da Polícia Militar em Montes Claros pedido de

informações sobre o efetivo da corporação no Município, inclusive com prognósticos

de demanda e reposição de policiais, e sobre a infraestrutura da Polícia em termos de

viaturas  e  equipamentos  e  as  deficiências  nesse  aspecto;  seja  encaminhado  à

Secretaria  de Estado de Planejamento e Gestão pedido de informações sobre os

valores arrecadados com as taxas de segurança e com a taxa de incêndio no ano de

2012, assim como sobre a execução orçamentária e financeira desses valores, por

região; seja encaminhado ao Delegado Regional da Polícia Civil em Montes Claros

pedido de informações sobre o efetivo da polícia judiciária no Município, inclusive com

prognósticos de demanda e reposição de policiais, e sobre a infraestrutura da Polícia

Civil local em termos de viaturas e equipamentos e as deficiências nesse aspecto;

seja encaminhado ao Comandante do Corpo de Bombeiros Militar em Montes Claros

pedido de informações sobre o efetivo da corporação no Município, inclusive com

prognósticos de  demanda e reposição de bombeiros,  e  sobre  a infraestrutura  em

termos  de  viaturas  e  equipamentos  e  as  deficiências  nesse  aspecto;  Sargento

Rodrigues, Leonardo Moreira, Lafayette de Andrada e Cabo Júlio em que solicitam

seja  realizada audiência  pública  para discutir  o  direito  de  porte  de  arma para  os

Oficiais  de  Justiça,  Agentes  Penitenciários  e  Agentes  Socioeducativos;  Sargento

Rodrigues (6) em que solicita seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de

providências  para  a  convocação  dos  excedentes  do  concurso  para  Escrivão  de

Polícia,  tendo em vista  o  investimento  feito  pelo  Estado para  a  realização  desse

concurso e o déficit do efetivo da Polícia Civil; seja realizada visita à Delegacia de

Polícia Civil, ao Quartel da Polícia Militar e ao Posto da Polícia Rodoviária Estadual

no Município de Passa-Quatro para discutir a violência na região, tendo em vista que,

na  madrugada  do  dia  11/4/2013,  foram  explodidos  dois  caixas  eletrônicos  e  foi

metralhado  o  quartel  da  Polícia,  com  um  policial  militar  ferido;  seja  realizada

audiência pública para debater denúncias sobre falhas no atendimento aos cidadãos

que acionam o número 190 em busca de atendimento de emergência pelo Centro

Integrado de Comunicações Operacionais; seja encaminhado ao Comandante-Geral

da  Polícia  Militar  pedido  de  providências  para  o  melhor  aparelhamento  da  25º

Companhia  Independente,  com  sede  no  Município  de  Guanhães,  bem  como dos
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destacamentos da referida unidade; seja encaminhada manifestação de aplauso aos

policiais militares lotados no 49º Batalhão de Polícia Militar, da 15ª Companhia de

Polícia  Militar,  pela  operação  que  culminou  na  prisão  de  duas  pessoas  por

envolvimento  com  o  tráfico  de  drogas  no  Bairro  Céu  Azul,  nesta  Capital;  seja

encaminhada manifestação de aplauso aos policiais militares lotados no 22ª Batalhão

de Polícia Militar, da 128ª Companhia de Polícia Militar, pela operação que culminou

na apreensão de um menor no Aglomerado da Serra, no dia 29/3/2013; Jayro Lessa

em  que  solicita  seja  realizada  audiência  pública  em  Nanuque  para  discutir  a

segurança  nas  divisas  do  Estado;  Tenente  Lúcio  em  que  solicita  seja  realizada

audiência pública conjunta com a Comissão Extraordinária da Copa do Mundo para

discutir  as  questões  referentes  aos  planos  de  segurança  elaborados  em  nosso

Estado para a Copa das Confederações de 2013 e para a Copa do Mundo de 2014. É

dado por prejudicado o requerimento do Deputado Duílio de Castro em que solicita

seja realizada audiência pública para discutir as ações de “flanelinhas”. Cumprida a

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

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2013.

João Leite, Presidente - Leonardo Moreira - Lafayette de Andrada.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.455/2012

Comissão de Saúde

Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei  em comento institui  a

Semana de Vacinação de Adultos no Estado de Minas Gerais.

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 com relação ao mérito,

nos termos do disposto no art.  188 combinado com o art.  102, XI,  do Regimento
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Interno.

Fundamentação

A proposição em análise visa a instituir  a  Semana de Vacinação de Adultos  no

Estado de Minas Gerais, a ser realizada anualmente a partir do dia 5 de agosto - data

em que se comemora o Dia Nacional da Saúde -, na rede pública de saúde. Para

tanto, estabelece a disponibilização de vacinas contra doenças como tétano, difteria,

sarampo,  hepatite  B,  gripe,  pneumonia  e  febre  amarela,  entre  outras,  conforme

critérios definidos pela Secretaria de Estado de Saúde, e fornecimento de cartão de

vacinação aos vacinados, deixando a cargo do Poder Executivo a regulamentação da

norma.

De acordo com a justificação do autor, a proposição em análise tem por objetivo

incentivar  o  hábito da  vacinação na fase adulta,  a exemplo  das campanhas  para

crianças e idosos em andamento no País. Ainda de acordo com o autor do projeto,

algumas doenças podem acometer indivíduos de qualquer faixa etária e, portanto, os

adultos não podem estar descobertos do efeito protetor das vacinas, que exercem

impacto positivo na melhoria da saúde do homem.

As  vacinas  são  substâncias  produzidas  com  bactérias  ou  vírus  -  mortos  ou

enfraquecidos -, que, ao serem introduzidas no organismo, provocam uma reação do

sistema  imunológico,  promovendo  a  produção  de  anticorpos  contra  aquela

substância.  Esse processo é chamado de imunização,  isto é,  a vacina  prepara o

organismo para que, em caso de infecção por aquele agente patogênico, o sistema

de defesa possa agir com força e rapidamente. Assim a doença não se desenvolve

ou, em alguns casos, se desenvolve de forma branda.

A vacinação é a melhor maneira de combater as doenças imunopreveníveis que

podem acometer  os  indivíduos em  todas as  fases  da vida.  No caso de doenças

causadas por bactérias, a vacinação pode controlar surtos epidemiológicos e, no caso

das afecções ocasionadas por vírus, a imunização normalmente dura a vida toda,

sendo necessárias apenas algumas doses de reforço para garantir que a doença não

vai mais voltar.

No  Brasil,  o  calendário  de  vacinação  é  definido  pelo  Programa  Nacional  de

Imunizações - PNI - do Ministério da Saúde, e corresponde ao conjunto de vacinas
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consideradas de interesse prioritário à saúde pública do País. O Programa foi criado

em 1973, e regulamentado no ano de 1975 pela Lei Federal nº 6.259, de 30/10/75, e

pelo Decreto nº 78.231, de 30/12/76. É um instrumento para a proteção da população

brasileira contra doenças que podem ser evitadas com o uso de imunobiológicos,

incluindo as vacinas.

Atualmente, o PNI preconiza a vacinação para a família e, além da imunização de

crianças,  oferece  também  a vacinação para  adolescentes,  adultos,  idosos,  povos

indígenas e populações com necessidades especiais, com distribuição gratuita nas

unidades de saúde da rede pública. Com relação ao calendário de vacinação dos

adultos, cumpre ressaltar que o Programa Nacional de Imunizações disponibiliza as

seguintes vacinas: 1) contra hepatite B: indicada para grupos vulneráveis, em que

estão incluídos trabalhadores da saúde, policiais, bombeiros, gestantes a partir do 3º

mês de gravidez, homens e mulheres que mantêm relações sexuais com pessoas do

mesmo sexo, entre outros grupos de pessoas; 2) contra difteria e tétano (vacina dupla

tipo adulto): uma dose de reforço a cada dez anos; 3) febre amarela: indicada aos

residentes ou viajantes para as áreas com recomendação da vacina, considerando a

situação  epidemiológica  da  doença;  4)  tríplice  viral  (contra  sarampo,  caxumba  e

rubéola): indicada uma única dose para mulheres de 20 a 49 anos e homens de 20 a

39 anos que não apresentarem comprovação vacinal.

Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça argumentou sobre

a inocuidade dos dispositivos da norma que determinam a disponibilização de vacinas

para adultos contra diversas doenças e o fornecimento do cartão de vacinação, uma

vez que essas são práticas já instituídas na rede pública de saúde do Estado. Além

disso,  aquela  Comissão  pontuou  que  é  dispensável  a  previsão  legal  de  futura

regulamentação da norma pelo Poder Executivo, dada a sua competência privativa

para  tal.  Com  base  nisso,  apresentou  o  Substitutivo  nº  1  para  retirar  essas

impropriedades do texto da proposição em estudo.

Em que pese o mérito da proposição, ousamos discordar do encaminhamento dado

pela  Comissão  anterior,  que  manteve  a  instituição  da  Semana  de  Vacinação  de

Adultos  no  Estado  no  Substitutivo  nº  1.  Como foi  mencionado,  é  o  Ministério  da

Saúde, por  meio do Programa Nacional  de Imunizações, o órgão responsável  por
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coordenar  e  definir  normas  e  procedimentos  técnicos  e  científicos  relativos  à

vacinação,  em  articulação  com  as  Secretarias  Estaduais  e  Municipais  de  Saúde,

mediante ações estratégicas e sistemáticas de vacinação da população, com base na

vigilância epidemiológica de doenças imunopreveníveis e inovações tecnológicas da

área.  O  órgão  federal  também  tem  o  papel  de  adquirir,  conservar  e  distribuir  os

imunobiológicos  que  integram  os  calendários  de  vacinação  do  PNI  em

aproximadamente  34  mil  salas  de  vacina  em  todo  o  País.  Além  disso,  cumpre

ressaltar que se trata de uma prática já realizada no sistema público de saúde em

todo o território brasileiro e que dispensa determinação legal. Consideramos, ainda,

que a instituição da Semana de Vacinação de Adultos, conforme prevê a proposição

em comento,  pode inclusive gerar  dúvida e confusão com relação às campanhas

periódicas de vacinação definidas anualmente pelo Ministério da Saúde.

Assim, não vislumbramos motivos para que a proposição em análise prospere nesta

Casa, visto que carece do aspecto inovador de que a lei deve ser revestida e seria

inócua ao estabelecer determinações que já são aplicadas.

Conclusão

Em face do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 3.455/2012.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta, relator - Doutor Wilson Batista.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.907/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Glaycon Franco, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação dos Corredores de Rua de Lafaiete - Acorlaf -, com

sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  28/3/2013 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
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O Projeto de Lei nº 3.907/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação dos Corredores de Rua de Lafaiete - Acorlaf -, com sede no Município de

Conselheiro Lafaiete.

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; e, no

art. 31, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente reverterá em

favor  de entidade congênere ou,  na inexistência desta,  será destinado a entidade

filantrópica sediada no Município de Conselheiro Lafaiete.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.907/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Adalclever Lopes, relator - Duilio de Castro - Luiz

Henrique - André Quintão - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.911/2013

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Rogério Correia, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade  pública  a  Associação  da  Escola  Família  Agroecológica  de  Araçuaí  -

Aefaaraçuaí -, com sede no Município de Araçuaí.

A matéria  foi  publicada no “Diário  do  Legislativo”  de  28/3/2013 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
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com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.911/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação da Escola Família Agroecológica de Araçuaí - Aefaaraçuaí -, com sede no

Município de Araçuaí.

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. 40, que seus

Diretores,  Conselheiros,  associados,  instituidores,  benfeitores  ou  equivalentes  não

serão remunerados, sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios, a

qualquer  título  ou  de  qualquer  forma;  e,  no  art.  42,  que,  na  hipótese  de  sua

dissolução,  o  patrimônio  remanescente  será  destinado  a  entidade  congênere

registrada no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.911/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  André Quintão, relator - Luiz Henrique - Duilio de

Castro - Adalclever Lopes - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.914/2013

 Comissão de Constituição e Justiça

Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de Itaú de

Minas, com sede no Município de Itaú de Minas.

A matéria  foi  publicada  no  “Diário  do  Legislativo”  de  2/4/2013  e  distribuída  às



1511
____________________________________________________________________________

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 3.914/2013 tem por finalidade declarar de utilidade pública a

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de Itaú de Minas, 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. 21, § 2º, que as

atividades  de  seus  dirigentes  e  conselheiros  não  são  remuneradas,  sendo-lhes

vedado  o  recebimento  de  quaisquer  lucros,  resultados,  dividendos,  bonificações,

vantagens,  benefícios  ou  participações;  e,  no  art.  56,  parágrafo  único,  que,  na

hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade

congênere ou a entidade pública.

Conclusão

Pelo  aduzido,  concluímos  pela  juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade  do

Projeto de Lei nº 3.914/2013 na forma apresentada.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente -  Adalclever  Lopes, relator  -  Luiz Henrique -  André

Quintão - Duilio de Castro - Dalmo Ribeiro Silva.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.460/2012

Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
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A proposição em análise, da Deputada Liza Prado, concede isenção do Imposto

sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - nas

aquisições de embarcações e produtos destinados à pesca artesanal praticada por

pescadores profissionais no âmbito do Estado.

Publicado  no  “Diário  do  Legislativo”  de  13/9/2012,  foi  o  projeto  distribuído  às

Comissões de Constituição e Justiça e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

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

Cumpre-nos,  preliminarmente,  examinar  a  proposição  em  seus  aspectos  de

juridicidade,  constitucionalidade  e  legalidade,  nos  termos  do  art.  102,  III,  “a”,  do

mencionado Regimento.

Fundamentação

O  projeto  em  tela  pretende  conceder  isenção  do  Imposto  sobre  Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -  nas  aquisições  de

embarcações  e  produtos  destinados  à  pesca  artesanal  praticada  por  pescadores

profissionais no âmbito do Estado.

Primeiramente, destaque-se a existência de proposições semelhantes, quais sejam

os Projetos de Lei nºs 1.673/2012 (em tramitação na Assembleia Legislativa do Rio de

Janeiro),  200/2012  (em  tramitação  na  Assembleia  Legislativa  do  Maranhão)  e

1.913/2011 (em tramitação na Câmara dos Deputados, referente ao Imposto sobre

Produtos Industrializados).

Ressalte-se,  por  outro  lado,  que  as  isenções  tributárias,  em  regra  geral,  são

concedidas por meio de lei  ordinária pela pessoa política que validamente criou o

tributo (art. 150, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil - CRFB - e

art. 97, VI, do Código Tributário Nacional - CTN). Assim, por exemplo, ao Estado que

criou determinado tributo, como um imposto, caberá a instituição de isenção desse

imposto.  Isso  porque  a  competência  para  tributar  abrange  a  competência  para

conceder isenções tributárias. E ambas as competências - para tributar e para isentar

- estão submetidas ao princípio da legalidade.

Destaque-se que, além da legalidade geral (art. 5º, II, da CRFB), há a legalidade



1513
____________________________________________________________________________

tributária (art. 150, I, da CRFB). Esta caracteriza-se por um maior rigor e assegura

que a instituição dos tributos (e respectiva isenção) se dê não apenas com base legal,

mas diretamente através de lei.

Todavia  as  isenções  do  ICMS  não  seguem  estritamente  essa  diretriz.

Unilateralmente, nem os Estados nem o Distrito Federal as concedem. Tal assertiva

se fundamenta na constatação de que o ICMS demanda atendimento ao disposto nos

arts. 150, § 6º, 152 e 155, XII, "g", da CRFB e na Lei Complementar Federal nº 24, de

1975  (recepcionada  pelo  art.  34,  §  8º,  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais

Transitórias - ADCT - da CRFB), ou seja, a concessão e a revogação de isenções,

incentivos e benefícios fiscais do citado imposto dependem da prévia celebração de

convênio  interestadual  no  âmbito  do  Conselho  Nacional  de  Política  Fazendária  -

Confaz.

Nessa linha de raciocínio, a válida concessão de benefício fiscal do ICMS, tal como

a isenção, depende de um “iter” procedimental cuja ordem cronológica é estabelecida

pela  Constituição  Federal  (conforme  normas  já  citadas)  e  confirmada  pela

Constituição Estadual  no art.  146, XI (“as isenções,  os incentivos e os  benefícios

fiscais  poderão  ser  concedidos  ou  revogados  pelo  Estado,  na  forma  de  lei

complementar  federal”),  bem  como pela  Lei  nº  6.763,  de  1975  (que  consolida  a

legislação tributária do Estado), art. 8º, “caput”, que assim dispõe: “As isenções do

imposto serão concedidas ou revogadas nos termos fixados em convênios celebrados

e ratificados pelos Estados, na forma prevista na legislação federal”.

Assim,  faz-se  necessária  a  celebração  de  convênio  no  âmbito  do  Confaz  e  a

posterior ratificação, ou melhor, a aprovação legislativa desse convênio por parte do

Poder  Legislativo  Estadual.  A propósito,  transcreva-se  a  lição  de Geraldo  Ataliba,

colhida na obra de Roque Antonio Carrazza (“ICMS”, 2011, p. 560):

“o convênio não dá nem tira direito a nenhuma Fazenda e a nenhum contribuinte.

Não  cria  direito  de  natureza  tributária  nem  em  benefício,  nem em detrimento  de

ninguém. É mero  pressuposto  de exercício eficaz da  competência  isentadora dos

legislativos ordinários estaduais”.

Destaque-se que o Supremo Tribunal Federal - STF - tem decidido reiteradamente

quanto à inconstitucionalidade da concessão de benefícios fiscais pelos Estados de
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modo unilateral, sem prévia celebração de convênio intergovernamental no âmbito do

Confaz.  Citem-se alguns julgamentos recentes do referido Tribunal  nesse sentido:

Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI - nº 2.345, referente ao Estado de Santa

Catarina, relator Ministro Cezar Peluso, julgado em 30/6/2011; ADI nº 1.247, referente

ao Estado do Pará, relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 1º/6/2011; ADI nº 3.664,

referente ao Estado do Rio de Janeiro,  relator Ministro Cezar  Peluso,  julgado em

1º/6/2011;  ADI  nº  3.803,  referente  ao  Estado  do  Paraná,  relator  Ministro  Cezar

Peluso, julgado em 30/6/2011.

No que se refere ao instrumento a ser utilizado pelo Poder Legislativo para ratificar,

ou melhor, para efetivamente conceder a isenção pretendida (e firmada no âmbito do

Confaz),  o  Ministro  Joaquim  Barbosa,  do  STF,  no  julgamento  do  Recurso

Extraordinário - RE - nº 539.130/RS, julgado em 4/12/2009, ao comentar a redação do

art. 150, § 6º, da CRFB, assim se manifestou:

“A Constituição veicula a validade do benefício à concessão por  lei.  Em sentido

discrepante, o benefício fiscal foi concedido por decreto legislativo.

Leio a parte final do artigo, 'sem prejuízo do disposto no art. 155, § 2º, XII, g.', de

modo  aditivo.  Quer  dizer,  a  garantia  da  regra  da  legalidade  não  é  excluída

imediatamente pela regra que busca assegurar harmonia no âmbito da Federação. O

Poder  Legislativo  não  pode  delegar  ao  Executivo,  por  meio  direto  ou  indireto,  a

escolha final pela concessão ou não do benefício em matéria de ICMS.

Ainda assim, especificamente para a concessão de benefícios relativos ao ICMS,

dou  à  palavra  'lei'  interpretação  mais  ampla,  de  modo  a  significar  'legislação

tributária'”.

E a Ministra relatora da decisão do RE acima citado também se manifestou pela

validade do decreto legislativo  (e não somente da lei  ordinária)  para consolidar  o

benefício fiscal celebrado no âmbito do Confaz.

Na doutrina, Roque Antonio Carrazza vai mais além e manifesta entendimento de

que  o  ato  ratificador  de  convênio  de  ICMS  é  o  decreto  legislativo,  e  não,  a  lei

ordinária.

Nos  termos  expostos,  a  lei  (em  sentido  lato,  amplo)  é  que  poderá,  após  a

celebração de convênio, conceder a isenção do ICMS. E essa lei é de competência
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do Parlamento estadual.

Há  o  Convênio  ICMS  nº  33/1977  (prorrogado  por  prazo  indeterminado  pelo

Convênio ICMS nº 102/96), que trata de isenção do referido imposto nas saídas de

embarcações construídas no País, bem como na aplicação, pela indústria naval, de

peças,  partes  e  componentes  utilizados  no  reparo,  conserto  e  reconstrução  de

embarcações. Essa isenção já existente se aplica às embarcações com menos de 3t

brutas  de  registro,  se construídas de madeira  e destinadas à utilização na pesca

artesanal (cláusula primeira, parágrafo único, item I, do citado convênio). Tal isenção

já foi regulamentada no Estado, conforme o item 66 do Anexo I do Regulamento do

ICMS - RICMS-MG.

A fim  de  certificarmo-nos  da  abrangência  do  citado  convênio,  a  proposição  foi

baixada em diligência à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - a fim de que se

manifestasse explicitamente sobre: a aplicabilidade do Convênio ICMS nº 33/1997 à

proposição  em  tramitação;  a  abrangência  dos  termos  “as  saídas”,  constantes  da

cláusula primeira,  item I,  do referido convênio;  e a existência de concessão,  pelo

Estado,  de  tal  isenção  para  embarcações  construídas  no  País,  bem  como  para

aplicação, pela indústria naval, de peças, partes e componentes utilizados em seu

reparo, conserto e reconstrução.

A  SEF,  por  meio  do  Of.  Gab.  Sec.  nº  315/2013,  publicado  em  14/3/2013,

manifestou-se pela rejeição da proposição, sob o argumento de que foi publicado o

citado Convênio ICMS nº 33/1977 (reconfirmado pelo Convênio ICMS nº 44/1990 e

prorrogado por prazo indeterminado pelo Convênio ICMS nº 102/96) e de que, além

disso, a isenção contemplada por esse convênio consta do já referido item 66 do

Anexo I do RICMS-MG e não se aplica, nos termos do subitem 66.1, apenas para as

saídas de embarcação recreativa ou esportiva de qualquer porte; embarcação com

menos  de  3t  brutas  de  registro,  salvo  se  construída  de  madeira  e  destinada  à

utilização na pesca artesanal; draga classificada no código 8905.10.0000 da NBM/SH

e  peças,  partes  e  componentes  para  emprego  nas  embarcações  anteriormente

mencionadas. Assim, concluiu, a isenção prevista na proposição em análise já estaria

contemplada, quase que integralmente, na legislação vigente.

Dessa feita,  naquilo em que houve prévia deliberação do Conselho Nacional de
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Política Fazendária - Confaz -, já foi instituído o correspondente benefício fiscal no

Estado.

Por  outro lado, há vícios que impedem a tramitação da proposição nesta Casa,

conforme demonstraremos a seguir.

A referida proposição, em seu art. 6º, dispõe que o “Poder Executivo estimará o

montante  de  renúncia  da  receita  decorrente  do  disposto  nesta lei  e  o  incluirá  no

demonstrativo da Lei Orçamentária Anual  -  LOA -  dos exercícios seguintes”.  Além

disso,  na  justificação  da  proposição,  há  o  argumento  de  que,  embora  a  medida

proposta implique em renúncia de receita, em contrapartida, estimulará a atividade

pesqueira artesanal, que configura ramo importante da economia.

Embora  haja  um  indicativo  de  atendimento  parcial  ao  art.  14  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal - LRF - Lei Complementar Federal nº 101, de 2000 -,  na

previsão  de  que  a  renúncia  seria  considerada  na  estimativa  de  receita  da  Lei

Orçamentária,  não acompanha a proposição, contudo,  a demonstração de que tal

renúncia não afetaria as metas de resultados fiscais previstas no Anexo da Lei de

Diretrizes  Orçamentárias  -  LDO -,  bem  como não foi  apresentado  um  estudo  de

impacto  orçamentário-financeiro  no  exercício  em  que  se  iniciaria  a  vigência  do

benefício pretendido e nos dois seguintes, e, mais ainda, não há demonstração de

atendimento ao disposto na LDO.

Além disso, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego disponibilizados

pela Controladoria-Geral da União (disponíveis em http://www.portaldatransparencia.

gov.br/defeso/defesolistaestados.asp?bogus=1&Pagina=1), de maio de 2002 a julho

de 2012, o total de pagamentos efetuados pelo governo federal, em âmbito nacional,

a título de seguro-desemprego pago ao pescador artesanal, referente ao período de

defeso,  correspondeu a R$1.649.335.337,00,  dos quais  R$38.954.194,00,  ou seja,

2,36%, destinaram-se a Minas Gerais. Esse percentual reflete, de alguma forma, a

representatividade do Estado no que se refere à pesca artesanal no País. Tal dado

pode levar ainda a pelo menos mais duas conclusões: há necessidade de estímulo a

tal setor econômico no Estado, mas, por outro lado, é reduzida a representatividade

do segmento no que diz respeito ao incremento da  receita do  ICMS, de  modo a

justificar  a  renúncia  de  receita  almejada  pela  proposição.  Ademais,  não  foram
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trazidos, juntamente com a proposição, dados referentes à relevância da atividade

pesqueira artesanal em Minas Gerais, em contraposição às conclusões anteriores.

Ressalte-se, ainda, que a SEF, no mencionado ofício encaminhado a esta Casa,

aduziu  que,  conforme estudo do impacto  da  arrecadação tributária  realizado pela

Superintendência  de  Arrecadação  e  Informações  Fiscais  -  Saif  -,  caso  se

concretizasse  a  proposta  de  concessão  de  isenção  do  ICMS  nas  aquisições  de

embarcações  e  produtos  destinados  à  pesca  artesanal  praticada  por  pescadores

profissionais,  haveria  um  impacto  negativo  na  receita  do  imposto  da  ordem  de

R$355.000,00  por  ano.  Além  disso,  destacou  a  SEF  que  a  proposição  não

contemplou medidas de compensação para anular o referido impacto, estando em

desacordo com as determinações da LRF.

Por isso, nos termos expostos pela SEF, o projeto afronta os ditames da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

Assim, em vista das razões expostas, a proposta em exame encontra óbices de

natureza constitucional e legal que inviabilizam sua tramitação nesta Casa.

Conclusão

Em  face  do  exposto,  concluímos  pela  antijuridicidade,  inconstitucionalidade  e

ilegalidade do Projeto de Lei nº 3.460/2012.

Sala das Comissões, 23 de abril de 2013.

Sebastião Costa, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Luiz Henrique - Duilio

de Castro - André Quintão - Adalclever Lopes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 2.962/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  nº  2.962/2012,  de  autoria  do  Deputado  Ulysses  Gomes,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Corpo  Evangélico  Salmo  de  Davi  -

Assocesd -, com sede no Município de Itajubá, 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 § 1º do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está
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de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 2.962/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Corpo  Evangélico  Salmo  de  Davi  -

Assocesd -, com sede no Município de Itajubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Corpo Evangélico Salmo

de Davi - Assocesd -, com sede no Município de Itajubá.

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

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.015/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.015/2012, de autoria do Deputado  Luiz Humberto Carneiro,

que declara de utilidade pública a Associação na Trilha da Música - ATM -, com sede

no Município de Araguari, 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 3.015/2012

Declara de utilidade pública a Associação na Trilha da Música - ATM -, com sede no

Município de Araguari.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação na Trilha da Música - ATM

-, com sede no Município de Araguari.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.



1519
____________________________________________________________________________

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.328/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n°  3.328/2012,  de  autoria  do Deputado  Adalclever  Lopes,  que

declara de utilidade pública a Associação Orbis Clube de Caratinga, com sede no

Município de Caratinga, 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 3.328/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  entidade  Orbis  Clube  Caratinga,  com  sede  no

Município de Caratinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade Orbis Clube Caratinga, com

sede no Município de Caratinga.

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

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.484/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.484/2012, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, que

declara de utilidade pública a União dos Militares em Cristo - Umec -, com sede no

Município de Teófilo Otôni, 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° 3.484/2012

Declara de utilidade pública a entidade União dos Militares em Cristo - Umec -, com
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sede no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a entidade União dos Militares em Cristo

- Umec -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.572/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.572/2012, de autoria do Deputado Ivair Nogueira, que declara

de utilidade pública estadual  a Fundação Educacional  Cultural  João Calvino,  com

sede no Município de Resplendor, 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 3.572/2012

Declara de utilidade pública a Fundação Educacional Cultural João Calvino, com

sede no Município de Resplendor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Fundação Educacional Cultural João

Calvino, com sede no Município de Resplendor.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.573/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.573/2012, de autoria do Deputado Ivair Nogueira, que declara
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de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento e Integração Sócio-Cultural

dos Afrodescendentes de Machado - Adesam -, com sede no Município de Machado,

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° 3.573/2012

Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento e Integração Sócio-

Cultural dos Afrodescendentes de Machado - Adesam -, com sede no Município de

Machado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento e

Integração Sócio-Cultural dos Afrodescendentes de Machado - Adesam -, com sede

no Município de Machado.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.574/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n°  3.574/2012,  de  autoria  do  Deputado  Duilio  de  Castro,  que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária Paz, Amor e Fé, com sede no

Município de Betim, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 3.574/2012

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Paz, Amor e Fé, com sede

no Município de Betim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Paz, Amor e

Fé, com sede no Município de Betim.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.597/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.597/2012, de autoria do Deputado Tadeu Martins Leite, que

declara de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Social Ágape, com sede no

Município de Ribeirão das Neves, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.597/2012

Declara de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Social Ágape, com sede

no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Desenvolvimento Social

Ágape, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gilberto

Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.598/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.598/2012, de autoria do Deputado Paulo Guedes, que declara

de utilidade pública a Associação Feminina do Setor Tanque - Afesta -, com sede no

Município de Porteirinha, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.598/2012

Declara de utilidade pública a Associação Feminina do Setor Tanque - Afesta -, com

sede no Município de Porteirinha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Feminina do Setor Tanque

- Afesta -, com sede no Município de Porteirinha.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gilberto

Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.605/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.605/2012, de autoria do Deputado  Vanderlei Miranda, que

declara  de  utilidade pública  o  Centro  Comunitário  de  Apoio  e  Integração Social  -

Cecais -, com sede no Município de Santa Luzia, foi aprovado em turno único, na

forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 3.605/2012

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário de Apoio e Integração Social -

Cecais -, com sede no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Centro  Comunitário  de  Apoio  e

Integração Social - Cecais -, com sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gilberto

Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.613/2012

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  3.613/2012,  de  autoria  do  Deputado  Rômulo  Viegas,  que

declara de utilidade pública a Orquestra Popular Livre, com sede no Município de São

João del-Rei, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 3.613/2012

Declara de utilidade pública a Orquestra Popular Livre, com sede no Município de

São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Orquestra Popular Livre, com sede no

Município de São João del-Rei.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gilberto

Abramo.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.639/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de  Lei  n°  3.639/2012,  de  autoria  do  Deputado  Duílio  de  Castro,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Cultural  e  Comunitária  de

Papagaio - ABCC -, com sede no Município de Papagaios, 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 3.639/2012

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Cultural e Comunitária  de

Papagaio - ABCC -, com sede no Município de Papagaios.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Cultural e

Comunitária de Papagaio - ABCC -, com sede no Município de Papagaios.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gilberto

Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.643/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.643/2012, de autoria do Deputado Tadeu Martins Leite, que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Apoio  Javé  Nessí,  com  sede  no

Município de Montes Claros, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 3.643/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Apoio  Javé  Nessí,  com  sede  no

Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio Javé Nessí, com

sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.645/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.645/2012, de autoria do Deputado Anselmo José Domingos,

que declara de utilidade pública a entidade Projeto Solidário de Formação Humana,

com sede no Município de Contagem, foi aprovado em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.645/2012

Declara de utilidade pública a entidade Projeto Solidário de Formação Humana,

com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Projeto  Solidário  de

Formação Humana, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gilberto

Abramo.



1527
____________________________________________________________________________

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.648/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei  n° 3.648/2012, de autoria do Deputado  Fabiano Tolentino,  que

declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Amparo,  Apoio  e  Inclusão  aos

Trabalhadores, com sede no Município de Divinópolis, foi aprovado em turno único,

na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI Nº 3.648/2012

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Amparo,  Apoio  e  Inclusão  aos

Trabalhadores, com sede no Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação de  Amparo,  Apoio  e

Inclusão aos Trabalhadores, com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gilberto

Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.655/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.655/2012, de autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, que

declara de utilidade pública o Projeto Social Batista Regular, com sede no Município

de Belo Horizonte, foi aprovado em turno único, 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.
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PROJETO DE LEI Nº 3.655/2012

Declara de utilidade pública a entidade Projeto Social Batista Regular, com sede no

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  entidade  Projeto  Social  Batista

Regular, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Duarte Bechir, relator - Gilberto Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.657/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.657/2012, de autoria do Deputado  Doutor Wilson Batista,

que  declara  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento  Comunitário  do

Distrito do Glória de Cataguases, com sede no Município de Cataguases, 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° 3.657/2012

Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento Comunitário do Distrito

do Glória de Cataguases, com sede no Município de Cataguases.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Conselho  de  Desenvolvimento

Comunitário  do  Distrito  do  Glória  de  Cataguases,  com  sede  no  Município  de

Cataguases.

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

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Duarte Bechir.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.663/2012

Comissão de Redação

O  Projeto  de  Lei  n°  3.663/2012,  de  autoria  do  Deputado  Inácio  Franco,  que

declara de utilidade pública o Lions Clube de Brasilândia Cyro Gois,  com sede no

Município de Brasilândia 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° 3.663/2012

Declara de utilidade pública o Lions Clube de Brasilândia Cyro Gois, com sede no

Município de Brasilândia de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Lions Clube de Brasilândia Cyro Gois,

com sede no Município de Brasilândia de Minas.

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

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.671/2012

Comissão de Redação

O Projeto  de Lei  n°  3.671/2012,  de  autoria  do  Deputado  Ulysses Gomes,  que

declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Batinga, com sede

no Município de Monte Sião, 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° 3.671/2012

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Batinga, com
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sede no Município de Monte Sião.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Batinga, com sede no Município de Monte Sião.

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

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Duarte Bechir.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.698/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei nº 3.698/2013, de autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., que

declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural de

Freire Cardoso,  com sede no Município de Coronel Murta,  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 § 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 3.698/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento Rural

de Freire Cardoso, com sede no Município de Coronel Murta.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Comunitária  de

Desenvolvimento Rural de Freire Cardoso, com sede no Município de Coronel Murta.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Luiz  Humberto  Carneiro,  relator  -  Gilberto

Abramo.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 3.727/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.727/2013, de autoria do Deputado Paulo Lamac, que declara
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de utilidade pública  a  Associação Cultural  dos  Moradores do  Cocais,  Bertoldos  e

Timirim, 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° 3.727/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural  dos  Moradores  do  Cocais,

Bertoldos e Timirim, 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 Cultural dos Moradores do

Cocais, Bertoldos e Timirim, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Comissões, 17 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Duarte Bechir.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 26 DE ABRIL DE 2013

ATAS

ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 24/4/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

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

Correspondência:  Mensagens  nºs  407,  408,  409,  410,  411,  412,  413  e  414/2013

(encaminhando os Projetos de Lei nºs 3.974, 3.975, 3.976, 3.977 e 3.978/2013, a

Indicação nº 75/2013, substitutivo ao Projeto de Lei nº 3.685/2013 e o Projeto de Lei

Complementar nº  39/2013,  respectivamente),  do Governador  do Estado -  2ª  Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Propostas  de  Emenda  à

Constituição  nºs  51  e  52/2013  -  Projetos  de  Lei  nºs  3.979  a  4.013/2013  -

Requerimentos  nºs  4.595 a  4.616/2013  -  Requerimentos  da  Deputada Ana Maria

Resende, dos Deputados Arlen Santiago e outros, Inácio Franco e Antônio Carlos

Arantes e Neider Moreira - Comunicações: Comunicação do Deputado Celinho do

Sinttrocel  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  Deputados  Carlos  Pimenta,  Duarte

Bechir, Rômulo Viegas, André Quintão e João Leite - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª

Fase:  Abertura  de  Inscrições  -  Questões  de  ordem;  suspensão  e  reabertura  da

reunião; questões de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Hely Tarqüínio - Adelmo Carneiro Leão - Neider Moreira - Adalclever Lopes - Almir

Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Braulio Braz - Cabo Júlio - Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de

Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred

Costa - Gilberto Abramo - Glaycon Franco - Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares -

Hélio Gomes - Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada -

Leonardo Moreira - Leonídio Bouças - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira -
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Maria Tereza Lara -  Mário Henrique Caixa -  Marques Abreu -  Neilando Pimenta -

Paulo Guedes -  Pinduca Ferreira -  Pompílio  Canavez - Rogério Correia -  Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa

- Tadeu Martins Leite - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  14h4min,  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 das atas das

três reuniões anteriores.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Atas

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”,  procede à leitura das

atas das três reuniões anteriores, que são aprovadas sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Fabiano  Tolentino,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

“MENSAGEM Nº 407/2013*

Belo Horizonte, 17 de abril de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa,

Projeto de lei que dá a denominação de Escola Estadual Jaider Gomes da Silva à

escola  estadual  de  ensino  fundamental  situada  na  Praça  Quintino  Arcênio  de

Menezes, nº 144, Povoado de Boachá, no Município de Ipaba.

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  Colegiado Escolar  Estadual  no

Povoado  de Boachá,  que  pretende  homenagear  Jaider  Gomes  da Silva,  um  dos

precursores  da  educação  no  Município  de  Ipaba,  que  muito  contribuiu  para  o

desenvolvimento escolar da localidade. A proposta demonstra o reconhecimento de
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toda a comunidade, constituindo justa homenagem a Jaider Gomes da Silva.

Ressalto que não existe, no Município, outro estabelecimento, instituição ou próprio

do Estado com igual denominação atribuída por ato normativo, conforme justificação

e exposição de motivos anexas da Senhora Secretária de Estado de Educação.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Justificação: O presente Projeto de Lei propõe que seja dada a denominação de

Escola  Estadual  Jaider  Gomes  da  Silva,  de  ensino  fundamental  (anos  iniciais  e

finais),  à  Escola  Estadual  no  Povoado  de  Boachá,  de  ensino  fundamental  (anos

iniciais e finais), situada na Praça Quintino Arcênio de Menezes, 144, no Povoado de

Boachá, município de Ipaba.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado da Escola

Estadual no Povoado de Boachá, de ensino fundamental (anos iniciais e finais), que,

em reunião realizada no dia 15/02/2013, homologou, pela unanimidade dos votos dos

seus membros, a indicação do nome de Escola Estadual Jaider Gomes da Silva, de

ensino fundamental (anos iniciais e finais), para a denominação da referida unidade

de ensino.

JAIDER GOMES DA SILVA foi um dos precursores da educação no município de

Ipaba. Prestou importantes serviços ao município e à educação, contribuindo, assim,

para o desenvolvimento escolar na localidade.

O homenageado nasceu em 10 de fevereiro de 1955 e faleceu em 26 de maio de

2001.

Cumpre  registrar  que,  no  município  de  Ipaba,  não  existe  estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação, ora proposta, guarda plena conformidade com

os  requisitos  fixados  pela  Lei  nº  13.408,  de  21/12/1999,  que  dispõe  sobre  a

denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,

assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembleia Legislativa

do Estado.



1536
____________________________________________________________________________

Belo Horizonte, 4 de abril de 2013.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

Exposição de Motivos

Trata-se de proposta que resulta do pedido formulado pelo Colegiado da Escola

Estadual  no  Povoado  de  Boachá,  de  ensino  fundamental  (anos  iniciais  e  finais),

situada na Praça Quintino Arcênio de Menezes, 144, Povoado de Boachá, município

de Ipaba.

JAIDER GOMES DA SILVA foi um dos precursores da educação no município de

Ipaba. Prestou importantes serviços ao município e à educação, contribuindo, assim,

para o desenvolvimento escolar na localidade.

A denominação,  ora  proposta,  para  a  Escola  Estadual  no  Povoado  de  Boachá

demonstra o reconhecimento de toda a comunidade, constituindo justa homenagem

ao Senhor Jaider Gomes da Silva.

Belo Horizonte, 4 de abril de 2013.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 3.974/2013

Dá denominação à escola estadual de ensino fundamental situada no Povoado de

Boachá, no Município de Ipaba.

Art. 1º - Fica denominada Escola Estadual Jaider Gomes da Silva a escola estadual

de  ensino  fundamental  situada  na  Praça  Quintino  Arcênio  de  Menezes,  nº  144,

Povoado de Boachá, no Município de Ipaba.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 408/2013*

Belo Horizonte, 17 de abril de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia Legislativa,

projeto de lei que dá a denominação de Escola Estadual Alacrino Pedro da Costa à
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Escola Estadual do Córrego do Beija-Flor, de ensino fundamental, no Município de

Tarumirim.

A  medida  consubstanciada  na  proposta  tem  em  vista  acolher  solicitação  do

colegiado daquela unidade de ensino, que aprovou a indicação do nome de Alacrino

Pedro da Costa para a presente homenagem.

Por oportuno, faço anexar à presente mensagem a Exposição de Motivos a mim

dirigida  pela  Secretária  de  Estado  de  Educação,  para  melhor  compreensão  da

presente  proposta,  e  a  informação  de  que  não  existe,  no  Município,  outro

estabelecimento, instituição ou próprio do Estado com igual denominação atribuída

por ato normativo.

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

Trata-se de proposta que resulta do pedido formulado pelo Colegiado da Escola

Estadual  do  Córrego do Beija-Flor,  de ensino fundamental  (anos  iniciais  e finais),

situada na localidade de Córrego do Beija-Flor, município de Tarumirim.

ALACRINO PEDRO DA COSTA foi um dos precursores da educação no município

de Tarumirim. O homenageado prestou relevantes serviços ao município e possuía

notórias qualidades, dentre elas o seu exemplo de cidadania, dedicação à causa da

educação de qualidade para todos os moradores da localidade de Córrego do Beija-

Flor.

A denominação ora proposta para a Escola estadual do Córrego do Beija-Flor, de

ensino fundamental (anos iniciais e finais), demonstra o reconhecimento de toda a

comunidade  da  localidade  de  Córrego  do  Beija-Flor,  constituindo  como  justa

homenagem ao Senhor Alacrino Pedro da Costa, por diversas realizações em prol da

população de Tarumirim.

Belo Horizonte, 27 de março de 2013.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.
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PROJETO DE LEI Nº 3.975/2013

Dá denominação a escola estadual de ensino fundamental localizada no Município

de Tarumirim.

Art.  1°  -  Fica  denominada  Escola  Estadual  Alacrino  Pedro  da  Costa  a  escola

estadual de ensino fundamental situada na localidade de Córrego do Beija-Flor,  no

Município de Tarumirim.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 409/2013*

Belo Horizonte, 17 de abril de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia Assembleia Legislativa,

projeto de lei que dá a denominação de Escola Estadual Alfeno Francisco do Carmo à

escola estadual de ensino médio situada na comunidade de Córrego do Café, no

Município de Pedra Bonita.

A  medida  consubstanciada  na  proposta  tem  em  vista  acolher  solicitação  do

colegiado daquela unidade de ensino, que aprovou a indicação do nome de Alfeno

Francisco do Carmo para a presente homenagem.

Por oportuno, faço anexar à presente mensagem a Exposição de Motivos a mim

dirigida  pela  Secretária  de  Estado  de  Educação,  para  melhor  compreensão  da

presente  proposta,  e  a  informação  de  que  não  existe,  no  Município,  outro

estabelecimento, instituição ou próprio do Estado com igual denominação atribuída

por ato normativo.

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.



1539
____________________________________________________________________________

Exposição de Motivos

Trata-se de proposta que resulta do pedido formulado pelo Colegiado da Escola

Estadual de Ensino Médio, situada na comunidade de Córrego do Café, município de

Pedra Bonita.

ALFENO FRANCISCO DO CARMO dedicou sua vida à família e à comunidade do

Córrego do Café, onde trabalhou em prol da educação, valorizando o respeito mútuo

e a solidariedade entre os membros da comunidade.

A denominação, ora proposta, para a Escola Estadual de Ensino Médio, demonstra

o reconhecimento de toda a comunidade,  constituindo justa homenagem a Alfeno

Francisco do Carmo, pela sua dedicação à educação, tendo sua vida pautada em

princípios de lealdade, solidariedade e respeito ao próximo.

Belo Horizonte, 27 de março de 2013.

Ana Lúcia Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 3.976/2013

Dá denominação a escola estadual  de ensino médio localizada no Município de

Pedra Bonita.

Art.  1° -  Fica denominada Escola Estadual  Alfeno Francisco do Carmo a escola

estadual de ensino médio situada na localidade de Córrego do Café, no Município de

Pedra Bonita.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 410/2013*

Belo Horizonte, 17 de abril 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 Carmo do Rio Claro o imóvel que especifica.

Informo a esse Parlamento que o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio
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do  Estado  a  título  de  doação  por  parte  da  transmitente  Mitra  Diocesana  de

Campanha, em 1947.

Saliento  que  a  presente  doação  do  Estado  para  o  Município  visa  a  atender

demanda municipal para a construção de creche e implantação de projetos voltados

ao desenvolvimento local, de modo que a comunidade seja diretamente beneficiada.

Na  oportunidade,  esclareço  que  o  imóvel  encontra-se  desafetado  por  parte  do

Estado  e  que  inexiste  interesse  em  sua  utilização  direta,  o  que  enseja  a  sua

disponibilidade para os objetivos citados.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.977/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Carmo do Rio Claro o imóvel

que especifica.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Carmo do Rio

Claro  o  imóvel  constituído  pela  área  de  10.000,00m²,  onde  funcionou  a  Escola

Municipalizada  “Itaci”,  situado  na  Rua Cônego  Clodomiro  Mesquita  Reis,  s/nº,  no

Distrito de Itaci, Município de Carmo do Rio Claro, registrado sob o nº 3.738, a fls. 123

do Livro 3-D, no Cartório de Registro de Imóveis de Carmo do Rio Claro.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao funcionamento

de creche municipal e à implantação de projetos voltados para o desenvolvimento da

comunidade local.

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 Carmo do Rio Claro não houver procedido ao

registro do imóvel.

Art. 4º - O Município de Carmo do Rio Claro 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 411/2013*

Belo Horizonte, 17 de abril 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 Paineiras o imóvel que especifica.

Informo a esse Parlamento que o imóvel em questão passou a integrar o patrimônio

do Estado a título de doação por parte do Município de Paineiras.

Saliento  que  a  presente  doação  do  Estado  para  o  Município  visa  a  atender

demanda  municipal  para  a  construção  de  creche,  quadra  poliesportiva  e  escola,

objetivando  a  implementação  da  política  de  desporto  e  lazer  no  Município,

democratizando a prática desportiva e favorecendo a sociabilização e a melhoria da

qualidade de vida da população.

Na  oportunidade,  esclareço  que  o  imóvel  encontra-se  desafetado  por  parte  do

Estado  e  que  inexiste  interesse  em  sua  utilização  direta,  o  que  enseja  a  sua

disponibilidade para os objetivos citados.

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

de lei.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 3.978/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Paineiras  o  imóvel  que

especifica.

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

imóvel  constituído  pela  área  de  9.720,00m²,  situado  na  Rua  Antonio  Pinto  da

Fonseca, naquele município, registrado sob o nº 01.6.924, a fls. 212 do Livro 2-Z, no
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Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Abaeté.

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

uma creche, escola e quadra poliesportiva.

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 Paineiras não houver procedido ao registro do

imóvel.

Art.  4º  -  O  Município  de  Paineiras  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 412/2013*

Belo Horizonte, 19 de abril 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 Onésimo

Aguiar para o cargo de Diretor-Geral da Autarquia Instituto de Terras do Estado de

Minas Gerais - ITER.

A referida autarquia  tem por  finalidade planejar,  coordenar  e executar  a política

agrária e fundiária do Estado, por meio da regularização de áreas devolutas urbanas

e rurais e de outras ações destinadas à democratização do acesso e à fixação do

homem  à  terra,  de  acordo  com  as  diretrizes  do  desenvolvimento  sustentável  do

Governo do Estado.

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 ITER.
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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 75/2013

Indicação do nome do Sr. Onésimo Aguiar para o cargo de Diretor-Geral do Instituto

de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER-MG.

- À Comissão Especial.

“MENSAGEM Nº 413/2013*

Belo Horizonte, 22 de abril de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia Assembleia, substitutivo ao Projeto de lei  nº 3.685/2013 que dispõe sobre

medidas relativas à Copa das Confederações FIFA de 2013 e a Copa do Mundo FIFA

de 2014, e dá outras providências.

Em  virtude  dos  compromissos  firmados  pelo  Estado  no  âmbito  do  Stadium

Agreement - acordo que estabelece as diretrizes e os compromissos relacionados ao

estádio Governador Magalhães Pinto - Mineirão, que irá sediar jogos da Copa das

Confederações  de  2013  e  da  Copa  do  Mundo  de  2014,  a  apresentação  do

substitutivo é necessária para que sejam disciplinados, com maior detalhamento, os

temas concernentes às duas competições.

A proximidade do início da Copa das Confederações FIFA 2013 e o fato de que a

comercialização  dos  ingressos  já  foi  iniciada  me fazem  ressaltar  a  urgência  e  a

necessidade da aprovação da matéria.

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

substitutivo.

Reitero a Vossa Excelência considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 3.685/2013

Dispõe sobre medidas relativas à Copa das Confederações FIFA de 2013 e à Copa

do Mundo FIFA de 2014, e dá outras providências.
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CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre as medidas relativas à Copa das Confederações FIFA

de 2013, à Copa do Mundo FIFA de 2014 e aos Eventos relacionados que serão

realizados no Estado.

Art. 2º - Para os fins desta lei, serão observadas as seguintes definições:

I  - Fédération Internationale de Football  Association - FIFA: associação suíça de

direito privado, entidade mundial que regula o esporte de futebol de associação, e

suas subsidiárias não domiciliadas no Brasil;

II  -  Subsidiária FIFA no Brasil:  pessoa jurídica de direito privado, domiciliada no

Brasil, cujo capital social total pertence à FIFA;

III - COPA DO MUNDO FIFA 2014 - COMITÊ ORGANIZADOR BRASILEIRO LTDA.

- COL: pessoa jurídica de direito privado, reconhecida pela FIFA, constituída sob as

leis brasileiras com o objetivo de promover a Copa das Confederações FIFA 2013 e a

Copa do Mundo FIFA 2014, bem como os eventos relacionados;

IV -  Confederação Brasileira  de  Futebol  -  CBF:  associação  brasileira  de  direito

privado, sendo a associação nacional de futebol no Brasil;

V - Competições: a Copa das Confederações FIFA 2013 e a Copa do Mundo FIFA

2014;

VI  -  Eventos:  as  Competições  e  as  seguintes  atividades  relacionadas  às

Competições, oficialmente organizadas, chanceladas, patrocinadas ou apoiadas pela

FIFA, Subsidiárias FIFA no Brasil, COL ou CBF:

a)  os  congressos  da FIFA,  cerimônias  de  abertura,  encerramento,  premiação e

outras cerimônias, sorteio preliminar, final e quaisquer outros sorteios, lançamentos

de mascote e outras atividades de lançamento;

b) seminários, reuniões, conferências, “workshops” e coletivas de imprensa;

c) atividades culturais, concertos, exibições, apresentações, espetáculos ou outras

expressões culturais,  bem como os projetos  Futebol  pela  Esperança (Football  for

Hope) ou projetos beneficentes similares;

d) partidas de futebol e sessões de treino; e

e)  outras  atividades  consideradas  relevantes  para  a  realização,  organização,
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preparação, “marketing”, divulgação, promoção ou encerramento das Competições;

VII - Períodos de Competição: espaço de tempo compreendido entre o vigésimo dia

anterior à realização da primeira Partida e o quinto dia após a realização da última

Partida de cada uma das Competições;

VIII  -  Prestadores  de  Serviços  da  FIFA:  pessoas  jurídicas  licenciadas  ou

autorizadas, com base em relação contratual, para prestar serviços relacionados à

organização e à produção dos Eventos, tais como:

a) coordenadores da FIFA na gestão de acomodações, de serviços de transporte,

de programação de operadores de turismo e dos estoques de ingressos;

b) fornecedores da FIFA de serviços de hospitalidade e de soluções de tecnologia

da informação; e

c) outros prestadores licenciados ou autorizados pela FIFA para a prestação de

serviços ou fornecimento de bens;

IX -  Parceiros Comerciais da FIFA: pessoas jurídicas licenciadas ou autorizadas

com base em qualquer relação contratual, em relação aos Eventos, bem como os

seus  subcontratados,  com  atividades  relacionadas  aos  Eventos,  excluindo  as

entidades referidas nos incisos III, IV e VII a X;

X - Locais Oficiais de Competição: locais oficialmente relacionados às Competições,

tais  como  estádios,  centros  de  treinamento,  centros  de  mídia,  centros  de

credenciamento,  áreas de estacionamento,  áreas para  a transmissão de Partidas,

áreas oficialmente designadas para atividades de lazer destinadas aos fãs, bem como

qualquer local no qual o acesso seja restrito aos portadores de credenciais emitidas

pela FIFA ou de Ingressos;

XI - Partida: jogo de futebol realizado como parte das Competições; e

XII  -  Ingressos:  documentos  ou  produtos  emitidos  pela  FIFA que  possibilitam o

ingresso em um Evento, inclusive pacotes de hospitalidade e similares.

CAPÍTULO II

DO CONTROLE DE ENTRADA E DA PERMANÊNCIA NOS LOCAIS OFICIAIS DE

COMPETIÇÃO

Art. 3º - O acesso, a entrada e a permanência nos Locais Oficiais de Competição

durante os Períodos de Competição serão restritos às pessoas autorizadas pela FIFA.
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Parágrafo único -  Não se aplicam aos Eventos quaisquer normas estaduais que

disponham sobre o controle de entrada e permanência de pessoas nos Locais Oficias

de Competição.

CAPÍTULO III

DAS CONDIÇÕES DE OFERTA E COMERCIALIZAÇÃO DE INGRESSOS

Art. 4º - O preço dos Ingressos para as Competições será determinado pela FIFA,

não se aplicando às Competições as normas estaduais referentes à:

I  -  concessão de gratuidade, redução de preço,  meia-entrada ou qualquer  outra

forma de subvenção a consumidores;

II  -  reserva  de quantidade  absoluta  ou  percentual  de  Ingressos  para  quaisquer

categorias de pessoas, seja para distribuição gratuita, venda preferencial ou a preço

reduzido.

CAPÍTULO IV

DA SEGURANÇA NOS LOCAIS OFICIAIS DE COMPETIÇÃO

Art.  5º  -  A  segurança  pública  nos  Locais  Oficiais  de  Competição,  nas  suas

imediações  e  principais  vias  de  acesso,  nos  aeroportos,  hotéis  e  centros  de

treinamento  localizados  no  Estado  e  as  medidas  de  prevenção  a  acidentes  ou

incidentes  de  segurança  de  qualquer  tipo,  inclusive  nos  dias  de  Partida,  será

realizada, sem custos para a FIFA e o COL, pelos poderes públicos competentes, não

sendo  aplicáveis  aos  Eventos  quaisquer  normas  estaduais  que  disponham  em

sentido  diverso,  inclusive  as  que  exijam  a  contratação  de  seguros  de  quaisquer

espécies.

§ 1º - O plano de segurança, a ser acordado entre a FIFA e os poderes públicos

competentes, poderá contemplar o uso de segurança privada, a ser paga pela FIFA

ou pelo COL, nos estádios onde se realizam os Eventos.

§ 2º - O “caput” aplica-se igualmente a normas estaduais que disponham sobre o

dever de manter, nos Locais Oficiais de Competição, ambulância, médicos, equipes e

equipamentos de socorro.

CAPÍTULO V

DO CONSUMO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS, BEBIDAS E PRODUTOS

NOS LOCAIS OFICIAIS DE COMPETIÇÃO
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Art.  6º  -  Não se aplicam às Competições as normas,  ajustes  ou qualquer outro

instrumento jurídico estaduais que disponham sobre distribuição, venda, publicidade,

propaganda ou comércio de alimentos e bebidas no interior dos Locais Oficiais de

Competição,  nas  suas  imediações  e  principais  vias  de  acesso,  inclusive  as  que

restrinjam  o  consumo  de  bebidas  alcoólicas,  salvo  as  proibições  destinadas  a

pessoas menores de dezoito anos.

§ 1º - Os tratamentos tributários relacionados à Copa das Confederações FIFA 2013

e à Copa do Mundo FIFA 2014 serão disciplinados em legislação específica.

§ 2º - Para os fins deste artigo serão criadas zonas exclusivas para a prática de

atividades comerciais e de publicidade pela FIFA e por pessoas por ela indicadas, que

ocuparão um raio de até dois quilômetros no entorno de cada um dos locais oficiais

de  competição,  bem  como espaço  aéreo  correspondente,  nas  quais  o  direito  de

conduzir atividades comerciais nos dias de eventos e em suas respectivas vésperas

será restrito à FIFA e às pessoas por ela indicadas.

§ 3º - É assegurada a continuidade das atividades comerciais dos estabelecimentos

já existentes  e  regularmente  instalados  em áreas  compreendidas  pelas  zonas  de

restrição comercial mencionadas no § 2º desde que tais atividades sejam conduzidas

de forma consistente com práticas passadas, observado o disposto no art. 170 da

Constituição Federal e na Lei Federal nº 12.663, de 5 de junho de 2012.

CAPÍTULO VI

DA PUBLICIDADE NOS LOCAIS OFICIAIS DE COMPETIÇÃO

E DEMAIS ESTABELECIMENTOS

Art. 7º - Não se aplicam aos Eventos quaisquer normas estaduais que disponham

sobre veiculação de propaganda, dever de informar, campanhas de conscientização

ou publicidade, de caráter institucional ou não, nos Locais Oficiais de Competição,

imediações,  inclusive  as  zonas  de  restrição  mencionadas  no  §  2º  do  art.  6º,  e

principais vias de acesso a tais Locais Oficiais de Competição.

§ 1º - O disposto no “caput” aplica-se igualmente às regras referentes a veiculação

de publicidade em todo e qualquer bem público ou a qualquer bem privado que venha

a ser cedido, locado ou de qualquer forma utilizado pela FIFA, pelos Prestadores de

Serviço da FIFA, pelos Parceiros Comerciais da FIFA, pela imprensa ou por qualquer
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pessoa física ou jurídica relacionada às Competições.

§  2º  -  Permanecem aplicáveis  as  regras  estaduais  que  vedem  a colocação  de

qualquer  forma  de  publicidade  ou  propaganda  que  possa  colocar  em  risco  a

segurança do trânsito nas vias  públicas, estradas e rodovias, ou que promova ou

incite qualquer forma de discriminação racial, sexual ou religiosa.

Art. 8º - O poder público cooperará com a FIFA, no combate a qualquer ilícito ou

tentativa  de  violação  ao  disposto  nos  arts.  6º  e  7º,  bem  como  dos  direitos  de

propriedade  intelectual  relacionados  aos  Eventos,  tais  como  marcas,  símbolos,

expressões e mascotes que caracterizem a FIFA ou os Eventos.

Parágrafo  único  -  As  autoridades  competentes  do  Estado  ficam autorizadas,  no

exercício do poder de polícia, a tomar medidas para garantir a proteção dos direitos

mencionados  no  “caput”,  podendo,  inclusive  confiscar  materiais  relacionados  à

violação.

Art. 9º - O poder público, no âmbito de sua competência, cooperará com a FIFA,

investigando e combatendo as práticas publicitárias e comerciais que, sem a prévia

aprovação da FIFA,  visem tirar  proveito econômico,  mercadológico ou de imagem

sobre os Eventos.

CAPÍTULO VII

DO TRANSPORTE GRATUITO

Art. 10 - Os portadores de Ingresso para as Partidas terão direito a duas viagens

diárias,  custeadas  pelo  Estado,  quando  necessitarem  do  transporte  público

metropolitano, para deslocamento para as partidas realizadas no Estádio Governador

Magalhães Pinto.

§ 1º - A gratuidade a que se refere o “caput” se aplica às pessoas que adquirirem

Ingressos para as Partidas, realizadas no Estádio Governador Magalhães Pinto, e se

dará, para este público, nos dias dos jogos.

§ 2º - O Estado disponibilizará o transporte gratuito para cada portador de ingresso,

com direito a passagem de ônibus gratuita para ida e volta ao local da competição,

nos dias dos jogos, no período de seis horas antes do início do jogo até duas horas

após o término do jogo.

§ 3º - A não utilização das passagens pelos beneficiários, referidos no “caput”, nos
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dias neles designados, implicará na perda da sua validade.

§ 4º - Os voluntários terão direito ao transporte gratuito para o exercício das suas

atividades durante o período de realização dos jogos, mediante a apresentação de

credencial e estando devidamente uniformizados.

CAPÍTULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - A FIFA fornecerá à Secretaria de Estado Extraordinária da Copa do Mundo

lista contemplando os Prestadores de Serviços da FIFA, os Parceiros Comerciais da

FIFA e as Subsidiárias FIFA no Brasil.

Art. 12 - Durante o Período de Competição, a entidade que administra o estádio

onde  serão  realizadas  as  Partidas  deverá,  caso  a  FIFA  solicite,  alterar

temporariamente o nome do estádio, adotando os nomes indicados pela FIFA.

Parágrafo único -  Os nomes temporários  adotados  para o estádio  na forma do

“caput” deverão ser utilizados para quaisquer fins relacionados aos Eventos.

Art. 13 - Antes de cada Partida, será executado o hino nacional das duas seleções

participantes, que também terão suas bandeiras nacionais hasteadas no respectivo

Local Oficial de Competição.

Parágrafo único - Não serão aplicáveis às Competições as normas estaduais que

disponham  sobre  formalidades  a  serem  seguidas  antes  de  eventos  desportivos,

inclusive aquelas que preveem a obrigatoriedade de execução de outros hinos.

Art. 14 - Aplicam-se, no que couber, às Subsidiárias FIFA no Brasil as disposições

relativas à FIFA previstas nesta lei.

Art.  15  -  O  Governador  do  Estado  poderá  declarar  feriados  os  dias  em  que

ocorrerem os Eventos no Estado.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos

até 31 de dezembro de 2014.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 3.685/2013.

Publicada,  fica  a  mensagem  em  poder  da  Mesa,  aguardando  a  inclusão  da

proposição em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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“MENSAGEM Nº 414/2013*

Belo Horizonte, 22 de abril de 2013.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

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

egrégia  Assembleia,  projeto  de  lei  complementar  que  institui  novo  Estatuto  dos

Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais.

O atual Estatuto, positivado na Lei nº 869 e suas alterações, é datado de 5 de julho

de 1952 e, em mais de sessenta anos de vigência e de aplicação, tem demonstrado a

sua  relevância  e  qualidade  jurídica  para  respaldar  o  exercício  da  atividade

administrativa estadual, no que concerne aos seus servidores públicos.

Destaco, contudo, que a referida Lei nº 869 não contempla algumas matérias afetas

aos servidores públicos e que foram inseridas no Direito pátrio pela Constituição da

República Federativa do Brasil, em 1988, e acolhidas, em 1989, pela Constituição do

Estado de Minas Gerais. Além disso, o vigente Estatuto encontra-se desatualizado

em face das inovações da hermenêutica e da sua aplicabilidade promovidas pela

doutrina, pela gestão pública, pelos Tribunais de Contas e pelo Poder Judiciário em

relação  a  inúmeras  questões  envolvendo  direitos,  garantias,  deveres  e

responsabilidades de servidores públicos ativos e inativos.

Assinalo que a  edição de norma disciplinadora  das relações entre  o  Estado de

Minas Gerais e seus servidores ativos e inativos é de relevante interesse público e de

alta  complexidade,  merecendo,  assim,  tratamento  por  norma  atualizada  e

sistematizada pela principiologia constitucional, pelos processos contemporâneos da

hermenêutica e da aplicabilidade dos institutos jurídicos e pelas novas técnicas de

gestão democrática da Administração Pública em relação a seus recursos humanos.

Ressalto,  por fim, que o texto do anteprojeto de lei  foi  objeto de amplo debate,

resultando  o  projeto,  ora  encaminhado,  de  discussões  com  as  entidades

representativas dos servidores públicos do Estado e de procedimento de consulta

pública  específica,  por  meio  do  qual  foi  possível  obter  contribuições  e  sugestões

provenientes dos vários segmentos dos servidores e dos diversos órgãos do Estado.

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

de lei complementar.
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Reitero a Vossa Excelência as considerações de estima.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2013

Institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais.

TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  1º - Esta lei institui o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de Minas

Gerais.

Art.  2º -  Para os efeitos deste Estatuto, servidor  público é a pessoa legalmente

investida em cargo público.

Art.  3º - Cargo público é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades

específicas,  criado  por  lei,  em  número  certo,  com  denominação  própria  e

remuneração paga pelo Estado.

Parágrafo único - O cargo público, quanto ao seu provimento, é qualificado como

efetivo ou em comissão, assim entendidos:

I  -  efetivo,  o cargo público  passível  de ser  provido  exclusivamente  por  servidor

aprovado em concurso público realizado para tal fim; e

II  -  em comissão,  o  cargo público  destinado às  atividades  de  direção,  chefia  e

assessoramento,  de livre nomeação e exoneração,  cujo provimento independe da

aprovação em concurso público.

Art. 4º - A função de confiança, criada por lei e exercida exclusivamente por servidor

ocupante  de  cargo  de  provimento  efetivo,  destina-se  apenas  às  atribuições  de

direção, chefia e assessoramento.

Parágrafo único - O servidor público será designado e dispensado de função de

confiança por ato do titular do Poder ou órgão autônomo a que pertencer, conforme a

respectiva lotação, permitida a delegação de competência.

Art. 5º - O cargo de provimento em comissão, quanto ao seu provimento, classifica-

se em:

I -  de recrutamento amplo, cujo provimento reserva-se a todos que atendam os

requisitos de investidura em cargo público dispostos nesta lei.

II  -  de  recrutamento  limitado,  cujo  provimento  é  privativo  de  servidor  público
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estadual ocupante de cargo efetivo;

III - de recrutamento restrito, cujo provimento é privativo de servidores ocupantes de

cargo de provimento efetivo de carreira específica e vinculado à estrutura do mesmo

órgão ou entidade, na forma da lei.

Parágrafo único - Serão estabelecidos em lei os percentuais mínimos de ocupação

obrigatória de cargos de provimento em comissão por servidores de carreira.

Art.  6º  -  Leis  específicas  de  iniciativa  dos  Poderes  do  Estado,  da  Defensoria

Pública,  do  Ministério  Público  ou  do  Tribunal  de  Contas  estabelecerão  critérios

mínimos de seleção e qualificação para subsidiar a escolha de potenciais ocupantes

de cargos de provimento em comissão.

TÍTULO II

DO PROVIMENTO E DA VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO

CAPÍTULO I

DO PROVIMENTO

Seção I

Disposições gerais

Art. 7º - A investidura em cargo público efetiva-se com a posse.

Art. 8º - São requisitos básicos para investidura em cargo público:

I  -  nacionalidade  brasileira  ou  estrangeira,  salvo  o  exercício  de  atividades  de

fiscalização, arrecadação, representação judicial do Estado e o exercício do Poder de

Polícia, que são reservadas aos brasileiros, nos termos de regulamento;

II - gozo dos direitos políticos;

III - quitação com as obrigações militares e eleitorais;

IV - nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;

V - idade mínima de dezoito anos;

VI - aptidão física e mental.

§ 1º - As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos para

a investidura, estabelecidos em lei.

§ 2º - O cumprimento dos requisitos legais para a investidura em cargo público será

exigido por ocasião da posse.

Art. 9º - O provimento do cargo público far-se-á mediante ato do titular do Poder ou
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órgão autônomo, permitida a delegação de competência, salvo o disposto no inciso

XIII do art. 18 da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994.

Art. 10 - São formas de provimento do cargo público:

I - nomeação;

II - promoção;

III - reversão;

IV - aproveitamento;

V - reintegração; e

VI - readaptação.

Parágrafo  único  -  A promoção  somente  será  considerada  forma  de  provimento

quando expressamente previsto em lei específica o quantitativo de cargos por nível

da carreira.

Seção II

Do concurso público

Art. 11 - A investidura em cargo público depende de aprovação prévia em concurso,

ressalvadas as nomeações para cargos em comissão.

§ 1º - O concurso público será de provas ou de provas e títulos, podendo o edital

prever  exame  psicotécnico,  prova  física  ou  oral,  respeitadas  a  natureza  e  as

exigências do cargo, conforme disposição legal e regulamentar.

§ 2º - A inscrição do candidato fica condicionada ao pagamento do valor fixado no

edital, ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas.

Art. 12 - O prazo de validade do concurso será de até dois anos, contados da data

de  sua  homologação,  prorrogável  uma  vez,  por  igual  período,  a  critério  da

Administração.

§ 1º -  O candidato aprovado  no concurso, dentro do limite de vagas previsto em

edital, terá direito à nomeação, ressalvadas circunstâncias supervenientes, de caráter

extraordinário,  que  impliquem  em  onerosidade  excessiva  ou  impossibilidade  de

cumprimento  das  regras  editalícias,  devidamente  motivadas  pela  Administração

Pública.

§ 2º - Durante o prazo de validade do concurso, o candidato nele aprovado tem

prioridade  de  nomeação  sobre  novos  concursados,  observada  a  ordem  de
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classificação.

§ 3º - O prazo de validade e demais condições para realização do concurso serão

fixados em edital.

Art. 13 - Às pessoas com deficiência serão reservadas até 10% (dez por cento) das

vagas oferecidas no concurso.

§  1º  -  A  caracterização  da  deficiência,  bem  como  a  comprovação  de  sua

compatibilidade com as atribuições inerentes ao cargo,  far-se-ão mediante perícia

médica oficial.

§ 2º - A deficiência que motivou o ingresso no serviço público, nos termos previstos

no “caput”, não poderá ser causa de concessão de aposentadoria por invalidez, salvo

seu agravamento imprevisível durante o exercício das atribuições do cargo.

Seção III

Da posse e do exercício

Art.  14 -  A posse do servidor dar-se-á pela lavratura e assinatura do respectivo

termo.

§ 1º - No ato da posse, além dos documentos necessários para a comprovação dos

requisitos de investidura a que se refere o art. 8º, o servidor deverá apresentar as

seguintes declarações:

I - dos bens e valores que constituem seu patrimônio, observado o disposto no art.

13 da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

II - quanto ao exercício de outro cargo, emprego ou função pública ou percepção de

proventos, nos termos do art. 126;

III - quanto à existência de parentesco com agente político, ocupante de cargo de

provimento em comissão ou detentor de função de confiança, no caso de provimento

de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; e

IV - endereço completo de sua residência ou domicílio.

§ 2º - O servidor nomeado para o exercício de cargo em comissão ou função de

confiança no âmbito do Poder Executivo deverá prestar declaração de inexistência de

impedimentos para sua investidura, nos termos de regulamento.

Art. 15 - São competentes para dar posse:

I - o Governador do Estado;
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II  - os dirigentes das autarquias e fundações da Administração Indireta do Poder

Executivo;

III - o Presidente do Tribunal de Justiça, no âmbito do Poder Judiciário, o Presidente

da Assembleia Legislativa, no âmbito do Poder Legislativo, o Presidente do Tribunal

de Contas, no âmbito do Tribunal de Contas, o Defensor Público-Geral, no âmbito da

Defensoria Pública, e o Procurador-Geral de Justiça, no âmbito do Ministério Público;

Parágrafo  único  -  A  competência  para  dar  posse  poderá  ser  delegada  pelas

autoridades de que trata o “caput”.

Art. 16 - A posse ocorrerá no prazo de trinta dias contados da publicação do ato de

provimento, prorrogável por até trinta dias, mediante requerimento fundamentado do

interessado, observado o interesse da Administração Pública.

§ 1º - A posse poderá ocorrer mediante procuração.

§ 2º - O ato de nomeação tornar-se-á sem efeito quando a posse não se der dentro

do prazo ou na hipótese de renúncia expressa à posse.

§ 3º - O prazo de que trata o “caput” poderá ser reduzido, em caráter excepcional e

mediante ato motivado da autoridade competente, para quinze dias, prorrogável por

até quinze dias, mediante previsão expressa no edital do concurso público.

Art.  17 -  A posse em cargo público dependerá de prévia perícia médica, com a

finalidade de comprovação da aptidão física e mental de que trata o inciso VI do art.

8º.

Art.  18  -  A  autoridade  a  quem  couber  dar  posse  verificará,  sob  pena  de

responsabilidade,  se  foram  cumpridas  as  formalidades  legais  e  as  condições

prescritas para o provimento do cargo.

Art. 19 - Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo ou função.

Parágrafo único - Compete à chefia imediata dar exercício ao servidor empossado.

Art. 20 - O exercício de cargo ou função terá início dentro do prazo de quinze dias,

contados da data da posse, podendo ser prorrogado por solicitação do interessado e

a juízo da autoridade competente, desde que a prorrogação não exceda quinze dias.

§ 1º - O ato de posse tornar-se-á sem efeito quando o exercício não se der no prazo

ou na hipótese de renúncia expressa ao exercício.

§ 2º  -  Nas hipóteses de reversão,  reintegração e aproveitamento decorrente  do
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término da disponibilidade será instaurado processo administrativo disciplinar caso o

servidor  não  entre  em  exercício  no  prazo  de  trinta  dias,  contados  da  data  de

publicação do ato que determinar seu retorno à atividade, salvo doença incapacitante

comprovada em perícia médica.

§  3º  -  O  início  do  exercício  de  função  de  confiança  coincidirá  com  a  data  de

publicação do ato  de  designação,  salvo  quando o  servidor  estiver  em licença ou

afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil

após o término do impedimento, que não poderá exceder a trinta dias da publicação.

Art.  21  -  O  início,  a  suspensão,  a  interrupção  e  o  reinício  do  exercício  serão

registrados no assentamento individual do servidor.

Parágrafo  único  -  Ao  entrar  em  exercício,  o  servidor  apresentará  ao  órgão

competente os elementos necessários ao seu assentamento individual.

Art. 22 - A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo

posicionamento na carreira a partir  da data de publicação do ato que promover o

servidor.

Art. 23 - O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido

removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no

mínimo, dez e, no máximo, trinta dias de prazo, contados da publicação do ato, para

a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o

tempo necessário para o deslocamento para a nova sede.

§ 1º - Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o

prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento.

§ 2º - É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no “caput”.

Seção IV

Da reversão

Art. 24 - Reversão é a forma de provimento caracterizada pelo retorno à atividade

de  servidor  aposentado  por  invalidez,  quando  perícia  médica  declarar  que  não

persistem os motivos da aposentadoria.

§ 1º - A reversão far-se-á em cargo da mesma carreira a que pertencia o servidor

quando na atividade ou no cargo resultante de sua transformação.

§ 2º - Na impossibilidade de reversão, por encontrar-se o cargo provido, o servidor
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exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.

Seção V

Da reintegração

Art. 25 - Reintegração é a reinvestidura do servidor efetivo no cargo anteriormente

ocupado  ou  no  cargo  resultante  de  sua  transformação,  quando  invalidada,  por

decisão judicial ou administrativa, sua demissão ou exoneração, com ressarcimento

de  todas  as  vantagens  pecuniárias,  assegurada  a  contagem  do  tempo  de

afastamento.

Seção VI

Da disponibilidade e do aproveitamento

Art. 26 - Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o servidor estável será

colocado em disponibilidade.

§ 1º - O servidor em disponibilidade perceberá remuneração proporcional ao tempo

de serviço, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.

§ 2º - O valor do vencimento de que trata o § 1º não poderá ser inferior ao salário

mínimo nacional.

§  3º  -  O  período  em  que  o  servidor  permanecer  em  disponibilidade  será

considerado apenas para efeito de aposentadoria, mantido o recolhimento regular da

contribuição previdenciária.

Art.  27  -  O  retorno  à  atividade  de  servidor  estável  em  disponibilidade  far-se-á

mediante:

I - aproveitamento obrigatório em cargo compatível com o anteriormente ocupado,

respeitada  a  natureza  das  atribuições,  a  habilitação  exigida,  os  requisitos  de

escolaridade e a equivalência de vencimentos;

II - comprovação de aptidão física e mental compatível com o cargo no qual se dará

o aproveitamento.

Seção VII

Da readaptação

Art. 28 - Readaptação é a investidura do servidor que sofrer limitação irreversível

em sua capacidade física ou mental, verificada em perícia médica, em cargo público

com atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação.



1558
____________________________________________________________________________

§ 1º -  A readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a

habilitação  exigida,  nível  de  escolaridade  e  equivalência  de  vencimentos  e,  na

hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como

excedente, até a ocorrência de vaga.

§ 2º - Julgado incapaz para o serviço público, por perícia médica oficial, o servidor

será aposentado.

CAPÍTULO II

DA VACÂNCIA

Art. 29 - A vacância do cargo decorrerá de:

I - exoneração;

II - demissão;

III - aposentadoria;

IV - falecimento;

V - promoção nas carreiras em que houver previsão legal de quantitativo de cargos

por nível; e

VI - readaptação.

Seção I

Da exoneração

Art. 30 - A exoneração do cargo efetivo dar-se-á a pedido ou de ofício.

Art. 31 - A exoneração de ofício dar-se-á:

I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;

II - quando o servidor obtiver resultado insatisfatório em avaliação de desempenho,

na forma definida em lei complementar.

Art. 32 - A exoneração a pedido dar-se-á mediante requerimento do servidor, sendo-

lhe facultado aguardar em exercício a publicação do respectivo ato.

§ 1º - A exoneração a pedido surtirá efeitos a partir da data de sua solicitação ou da

publicação do ato, conforme o caso.

§ 2º - O servidor poderá desistir do seu pedido de exoneração, no prazo de trinta

dias  contados  da  solicitação,  desde  que  o  ato  de  exoneração  não  tenha  sido

publicado.

§ 3º - O período de afastamento compreendido entre a solicitação e a desistência
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do pedido de exoneração de que trata o § 2º será computado como falta,  em se

tratando de servidor estável, ou implicará a suspensão da contagem do período de

estágio probatório, caso o servidor ainda não tenha adquirido a estabilidade.

Art. 33 - A exoneração do cargo em comissão dar-se-á:

I - a critério da autoridade competente; ou

II - a pedido do próprio servidor.

Art. 34 - A exoneração far-se-á por ato da autoridade competente para a nomeação.

Seção II

Da demissão

Art. 35 - Demissão é a forma compulsória de desligamento do servidor, de caráter

punitivo,  decorrente  de  decisão  administrativa  proferida  após  o  devido  processo

disciplinar, assegurado o direito de ampla defesa.

Seção III

Da aposentadoria

Art. 36 - Aposentadoria é a passagem do servidor para a inatividade, observados os

requisitos estabelecidos pela lei do regime de previdência social respectivo.

Art.  37  -  Aos  servidores  ocupantes de  cargos efetivos  do  Estado é assegurado

regime próprio  de  previdência  social  de  caráter  contributivo  e  solidário,  mediante

contribuição do ente  público,  dos  servidores ativos  e  inativos  e  dos  pensionistas,

observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, nos termos da

Constituição da República e legislação específica.

TÍTULO III

DA JORNADA DE TRABALHO E DO ESTÁGIO PROBATÓRIO

CAPÍTULO I

DA JORNADA DE TRABALHO

Art.  38  -  Os  servidores  cumprirão  jornada  de  trabalho  fixada  em  razão  das

atribuições  pertinentes  aos  respectivos  cargos,  respeitada  a  duração  máxima  do

trabalho  semanal  de  quarenta  horas  semanais  e observados os  limites  mínimo e

máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente.

§ 1º - O disposto no “caput” não se aplica à duração de trabalho estabelecida em

leis especiais.
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§ 2º - A jornada de trabalho do servidor ocupante de cargo de provimento efetivo

poderá ser exercida em regime de plantão,  nas hipóteses definidas na legislação

pertinente às carreiras, aplicando-se ao plantonista, no que couber, as normas sobre

frequência e concessões definidas neste Estatuto.

CAPÍTULO II

DO ESTÁGIO PROBATÓRIO E DA ESTABILIDADE

Art. 39 - Estágio probatório é o período inicial de três anos de efetivo exercício do

servidor que ingressar em cargo de provimento efetivo em virtude de aprovação em

concurso  público,  e  tem  por  objetivo  a  apuração  da  aptidão  do  servidor  no

desempenho das atribuições do cargo para fins de aquisição de estabilidade.

§ 1º - A apuração da aptidão do servidor far-se-á por meio da Avaliação Especial de

Desempenho.

§ 2º - O servidor cumprirá novo período de estágio probatório a cada ingresso em

virtude de aprovação em concurso público.

TÍTULO IV

DO DESENVOLVIMENTO DO SERVIDOR

CAPÍTULO I

DA POLÍTICA DE DESENNVOLVIMENTO DO SERVIDOR

Art. 40 - A Política de Desenvolvimento do Servidor compreende a implementação

de ações de capacitação, de elevação de escolaridade, de formação profissional e

outras ações que possibilitem a ampliação de conhecimentos e o desenvolvimento de

habilidades e atitudes, e tem por objetivo aprimorar o desempenho do servidor.

CAPÍTULO II

DA CARREIRA

Art.  41  -  O  desenvolvimento  do  servidor  na  carreira  dar-se-á  por  meio  de

progressão ou promoção, nos termos definidos na lei que fixar as diretrizes do plano

de carreira e seus regulamentos.

§ 1º - A avaliação de desempenho satisfatória é condição para o desenvolvimento

na carreira, sem prejuízo de outros requisitos definidos em lei.

§  2º  -  Consideram-se  como efetivo  exercício,  para  fins  de  desenvolvimento  na

carreira, os períodos de licenças remuneradas e de afastamentos previstos nos arts.
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117, 120 e 125.

CAPÍTULO III

DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Art.  42  -  A  avaliação  de  desempenho  é  um  dos  requisitos  básicos  para

desenvolvimento  na  carreira  e  para  fins  de apuração da aptidão do servidor,  nos

termos de lei complementar, observados os princípios constitucionais.

Seção I

Da Avaliação Especial de Desempenho

Art. 43 - A Avaliação Especial de Desempenho é o processo de acompanhamento

sistemático do desempenho do servidor em período de estágio probatório, que tem

por finalidade a apuração de aptidão necessária ao exercício do cargo para o qual foi

nomeado.

Parágrafo único - Serão submetidos à Avaliação Especial de Desempenho todos os

servidores  em período de estágio  probatório,  ainda que  estejam em exercício  de

cargo de provimento em comissão ou de função de confiança.

Seção II

Da Avaliação Periódica de Desempenho

Art. 44 - A Avaliação Periódica de Desempenho é o processo de acompanhamento

sistemático do desempenho do servidor durante o período avaliatório.

§  1º  -  Serão  submetidos  à  Avaliação  Periódica  de  Desempenho  os  servidores

estáveis ocupantes de cargo de provimento efetivo, ainda que estejam em exercício

de cargo de provimento em comissão ou função de confiança.

§  2º  -  Os  servidores  ocupantes  exclusivamente  de  cargo  de  provimento  em

comissão serão submetidos à avaliação periódica de desempenho.

TÍTULO V

DA MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  45  -  Nenhum servidor  poderá  ter  exercício em órgão ou entidade diferente

daquele em que estiver lotado, salvo nos casos previstos neste Título ou no caso de

prévia autorização do titular do Poder do Estado ou órgão autônomo.
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Parágrafo único - Nesta última hipótese, o afastamento do servidor será permitido

exclusivamente para fim determinado e por prazo certo.

CAPÍTULO II

DA REMOÇÃO

Art. 46 - Remoção é o deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, de seu local

de exercício, no âmbito do mesmo órgão ou entidade.

§ 1º - Para fins do disposto neste artigo, são modalidades de remoção:

I - de ofício, no interesse da Administração; e

II - a pedido, a critério da Administração.

§ 2º - Na remoção a pedido serão observados os seguintes critérios:

I - apresentação de pedido motivado na saúde do servidor, comprovado em perícia

médica, ou de seu cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas

e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação;

II  -  apresentação  de  pedido  motivado  pelo  deslocamento,  no  interesse  da

Administração, de cônjuge ou companheiro que seja servidor público civil ou militar,

de  qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos

Municípios; ou

III - classificação em processo de apuração de preenchimento de requisitos para

remoção, preestabelecidos em normas especificas pelo órgão ou entidade em que

estiver lotado, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número

de vagas.

§ 3º -  A remoção será promovida por ato do dirigente do órgão ou entidade de

exercício do servidor, permitida a delegação de competência.

§  4º  -  Na  remoção  de  ofício  é  garantido  ao  servidor  que  discordar  do  ato  de

remoção apresentar pedido de reconsideração ao dirigente do órgão ou entidade de

exercício,  cabendo ainda recurso hierárquico ao titular  do Poder do Estado ou do

órgão autônomo.

§ 5º - O ato de remoção fica suspenso até a decisão do recurso.

§ 6º - O servidor que ingressar no serviço público por meio de concurso público

regionalizado não poderá ser removido até o término do prazo do estágio probatório.
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CAPÍTULO III

DA DISPOSIÇÃO

Art. 47 - Disposição é a cessão do servidor, por prazo determinado e observada a

conveniência da Administração Pública, para o exercício de suas funções em outro

órgão ou entidade que não o de seu quadro de lotação, nos termos de regulamento,

ficando mantido o vínculo ao quadro de pessoal do órgão de origem.

CAPÍTULO IV

DA REDISTRIBUIÇÃO

Art. 48 - Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo para outro

órgão ou entidade do mesmo Poder, mediante ato administrativo motivado, observada

a conveniência da Administração Pública.

CAPÍTULO V

DA PERMUTA

Art. 49 - Poderá ocorrer permuta entre servidores do mesmo órgão ou entidade,

pertencentes à mesma carreira, lotados em locais de exercício diferentes, mediante

requerimento dirigido à autoridade máxima da instituição na qual a permuta se faz,

observada a conveniência e oportunidade administrativas.

§ 1º - O requerimento de que trata o “caput” deverá conter manifestação favorável

das  chefias  imediatas  envolvidas  ou  as  informações  sobre  eventual  discordância,

para avaliação da conveniência e oportunidade da prática do ato pela Administração.

§ 2º  -  A competência para autorizar a permuta de servidores a que se refere o

“caput” poderá ser delegada.

TÍTULO VI

DOS DIREITOS E DAS VANTAGENS

CAPÍTULO I

DO VENCIMENTO E DA REMUNERAÇÃO

Art.  50  -  O  servidor  público  receberá  retribuição  pecuniária  sob  a  forma  de

vencimento, remuneração, subsídio ou provento.

Parágrafo único - A retribuição pecuniária a que se refere o “caput” somente poderá

ser  fixada ou alterada por lei  específica,  observada a iniciativa privativa  em cada

caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de
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índices.

Art. 51 - Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com

valor fixado em lei.

Parágrafo  único  -  Nenhum  servidor  receberá,  a  título  de  vencimento  básico,

importância inferior ao salário mínimo nacional, para a carga horária de trabalho de

quarenta horas semanais.

Art.  52  -  Remuneração  é  o  vencimento  do  cargo  acrescido  das  vantagens

pecuniárias permanentes e temporárias estabelecidas em lei.

§ 1º - É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias

para efeito de remuneração.

§  2º  -  O  vencimento  do  cargo  efetivo,  acrescido  das  vantagens  de  caráter

permanente, é irredutível.

Art. 53 - Subsídio é a retribuição pecuniária fixada em parcela única, inacumulável

com  outras  gratificações,  adicionais,  abonos  ou  outras  espécies  remuneratórias,

ressalvadas:

I - a percepção de verbas de natureza indenizatória;

II - a percepção de acréscimos pecuniários decorrentes do exercício de função de

confiança  ou  da  opção  remuneratória  para  exercer  cargo  de  provimento  em

comissão;

III - a percepção de acréscimos expressamente assegurados em lei aos servidores

que fizerem jus a essa modalidade remuneratória.

Art. 54 - Provento é a retribuição pecuniária devida ao servidor inativo e pensionista.

Art. 55 - Salvo por imposição legal ou por ordem judicial, nenhum desconto incidirá

sobre a retribuição pecuniária do servidor.

Parágrafo único -  Mediante autorização do servidor,  poderá haver descontos em

favor  de  terceiros  a  título  de  consignação  em  folha  de  pagamento,  a  critério  da

Administração  e  com  reposição  de  custos,  na  forma  e  nos  limites  definidos  em

regulamento.

CAPÍTULO II

DAS VANTAGENS

Art.  56  -  Além  do  vencimento,  poderão  ser  pagas  ao  servidor  as  seguintes
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vantagens:

I - indenizações;

II - gratificações; e

III - adicionais.

§ 1º - As gratificações e os adicionais poderão incorporar-se à remuneração ou ao

provento, nos casos e condições indicados em lei.

§ 2º - A indenização não se incorpora à remuneração ou provento para qualquer

efeito.

§ 3º - Outras vantagens remuneratórias poderão ser criadas por lei especifica, que

deverá observar as diretrizes dispostas na presente lei complementar.

Art.  57  -  Os acréscimos pecuniários  percebidos  por  servidor  público  não  serão

computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.

Seção I

Das indenizações

Art. 58 - As indenizações são parcelas pecuniárias pagas ao servidor a título de

ressarcimento por despesas contraídas em razão de desempenho de suas funções,

tais como:

I - ajuda de custo;

II - diárias; e

III - transporte.

Parágrafo único - O valor da indenização e as condições para sua concessão serão

estabelecidos em regulamento.

Subseção I

Da ajuda de custo

Art. 59 - A ajuda de custo destina-se a indenizar o valor das despesas efetivamente

comprovadas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter

exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente.

§ 1º - A ajuda de custo será paga de uma única vez e não poderá exceder quantia

correspondente ao triplo da remuneração mensal do servidor.

§ 2º - É vedado o duplo pagamento de ajuda de custo, a qualquer tempo, no caso

de o cônjuge ou companheiro, que detenha também a condição de servidor, vier a ter
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exercício na mesma sede, sendo devida somente aquela indenização de valor mais

elevado.

§ 3º - Correm por conta da Administração as despesas de transporte do servidor e

de sua família.

§  4º  -  O  servidor  ficará  obrigado  a  restituir  a  ajuda  de  custo  quando,

injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de trinta dias, contados

da publicação do ato de remoção.

§ 5º - Não será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo, ou o

reassumir, em virtude do exercício de mandato eletivo.

Subseção II

Das diárias

Art.  60  -  O servidor  que,  a  serviço,  afastar-se da  sede em caráter  eventual  ou

transitório  para  outro  ponto  do  território  nacional  ou  para  o  exterior  fará  jus  às

passagens  e  às  diárias  destinadas  a  indenizar  as  parcelas  de  despesas

extraordinárias com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, nos termos do

regulamento.

§ 1º - A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade

quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede ou quando o Poder ou órgão

custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias.

§ 2º - Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente

do cargo, o servidor não fará jus às diárias.

§ 3º - Também não fará jus às diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma

região  metropolitana,  aglomeração  urbana  ou  microrregião,  constituídas  por

municípios limítrofes e regularmente instituídas.

§ 4º - O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, por qualquer motivo,

fica obrigado a restituí-las integralmente, no prazo de cinco dias.

§ 5º - O servidor que retornar à sede em prazo menor do que o previsto para o seu

afastamento restituirá as diárias recebidas em excesso, no prazo de cinco dias.

Subseção III

Do transporte

Art.  61  -  Será  concedida  indenização  de  transporte  ao  servidor  que  realizar
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despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviço

externo,  desde  que  haja  prévia  autorização  da  Administração  Pública  e  regular

prestação  de  contas  acompanhada  dos  comprovantes  legais,  nos  termos  de

regulamento.

Seção II

Das gratificações

Art. 62 - Poderão ser concedidas gratificações aos servidores, tais como:

I - gratificação pelo exercício de cargo em comissão;

II - gratificação pelo exercício de função de confiança;

III - gratificação de produção por desempenho das atribuições do cargo;

IV - gratificação natalina.

Subseção I

Da gratificação pelo exercício de cargo em comissão

Art.  63  -  O  servidor  investido  em  cargo  de  provimento  em  comissão  poderá

perceber gratificação por seu exercício, cujos critérios e valores serão estabelecidos

em lei.

Parágrafo  único  -  A gratificação  pelo  exercício  de  cargo  em  comissão  não  se

incorpora, em caráter permanente, à remuneração.

Subseção II

Da gratificação pelo exercício de função de confiança

Art.  64  -  A gratificação pelo  exercício  de  função  de  confiança é  instituída  para

atender  encargos  ou  atribuições  específicas,  nos  termos  do  art.  4o  desta  lei

complementar, devendo seu valor ser fixado em lei.

Parágrafo  único  -  A gratificação  pelo  exercício  de  função  de  confiança  não  se

incorpora, em caráter permanente, à remuneração.

Subseção III

Da gratificação de produção por desempenho das atribuições do cargo

Art.  65  -  O  servidor  poderá  perceber  gratificação  de  produção  em  razão  do

resultado obtido no desempenho das atribuições do cargo, conforme disposto em lei.

Parágrafo único - A gratificação incorporar-se-á à remuneração ou aos proventos do

servidor nos casos e condições indicados em lei.
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Subseção IV

Da gratificação natalina

Art. 66 - A gratificação natalina será paga ao servidor público anualmente e terá seu

valor calculado sobre a remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro,

à proporção de 1/12 (um doze avos) por cada mês de exercício no respectivo ano.

§ 1º - A gratificação natalina será paga, integralmente, até o dia vinte do mês de

dezembro de cada ano, podendo ser antecipada total ou parcialmente.

§ 2º - A fração igual ou superior a quinze dias de trabalho será considerada como

mês integral e a inferior será desprezada para efeito de pagamento da gratificação

natalina de que trata o “caput”.

§ 3º - O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina, proporcionalmente

aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração.

Art.  67 - É extensiva aos servidores inativos e aos pensionistas a percepção da

gratificação natalina, que será calculada sobre seus proventos, na forma do art. 66.

Art. 68 - A gratificação natalina não será considerada para o cálculo de qualquer

vantagem pecuniária.

Seção III

Dos adicionais

Art. 69 - Poderão ser concedidos adicionais aos servidores, tais como:

I - adicional de desempenho;

II - adicional pelo exercício de atividade insalubre ou perigosa;

III - adicional pelo exercício de serviço extraordinário;

IV - adicional pelo serviço noturno;

V - adicional de férias.

Parágrafo único - Os adicionais incorporar-se-ão à remuneração ou ao provento nos

casos e condições estabelecidos em lei.

Subseção I

Do adicional de desempenho

Art. 70 - O adicional de desempenho será pago mensalmente, em valor variável,

calculado nos termos da lei, vedada sua concessão ao detentor, exclusivamente, de

cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
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Subseção II

Do adicional pelo exercício de atividade insalubre ou perigosa

Art.  71 - O servidor que trabalhe de modo habitual e permanente em condições

perigosas  ou  insalubres  terá  direito  ao  adicional  de  atividades  insalubres  ou

perigosas, nos termos, condições e limites fixados em lei.

§ 1º - O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade

deverá optar por um deles.

§ 2º - A lei de que trata o “caput” estabelecerá formas de permanente controle da

atividade  dos  servidores  em  operações  ou  locais  considerados  insalubres  ou

perigosos.

§ 3º - A percepção do adicional pelo exercício de atividade insalubre ou perigosa

cessará com a eliminação das condições ou dos riscos que lhes deram causa.

Art. 72 - A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação

e a lactação, das operações e locais previstos no art. 71, exercendo suas atividades

em local salubre e em serviço não perigoso.

Art.  73  -  Os  locais  de  trabalho  e  os  servidores  que  operam  com  raios  X  ou

substâncias radioativas serão mantidos sob controle permanente, de modo que as

doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação

própria.

Parágrafo único -  Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a

exames médicos a cada seis meses.

Subseção III

Do adicional e da compensação pelo exercício de serviço extraordinário

Art. 74 - A hora de trabalho realizada sob regime extraordinário, quando autorizada

por autoridade competente, poderá, nos termos de regulamento:

I - ser compensada; ou

II  - ser remunerada com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação à

remuneração da hora normal de trabalho, pago a título de adicional,  que vigorará

apenas enquanto durar a prestação do serviço extraordinário, respeitado o limite de

até duas horas extras por dia.

Parágrafo  único  -  O  limite  de  que trata  o  inciso  II  poderá  ser  excedido  para  o
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atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Subseção IV

Do adicional pelo serviço noturno

Art. 75 - O serviço noturno, assim entendido o prestado em horário compreendido

entre as vinte e duas horas de um dia e as cinco horas do dia seguinte, terá acrescido

ao valor da hora de serviço normal o adicional de 20% (vinte por cento), nos termos

de regulamento.

Parágrafo único -  Em se tratando de serviço extraordinário,  o acréscimo de que

trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no inciso II do art. 74.

Subseção V

Do adicional de férias

Art. 76 - Será pago ao servidor, por ocasião das férias, adicional correspondente a

1/3 (um terço) da remuneração devida no período das férias.

Parágrafo  único  -  No  caso  de  o  servidor  exercer  função  de direção,  chefia  ou

assessoramento, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de

que trata este artigo.

Art.  77  -  O pagamento  do  adicional  de  férias  será  creditado  no pagamento  da

remuneração correspondente ao mês anterior àquele em que se iniciou o gozo das

férias.

§ 1º - O adicional de férias será calculado com base na remuneração do último mês

de exercício antecedente ao período de descanso.

§ 2º - Em caso de parcelamento das férias, o servidor receberá o valor do adicional

de férias integralmente, quando do gozo do primeiro período de descanso.

CAPÍTULO III

DAS FÉRIAS

Seção I

Das férias regulamentares

Art. 78 - O servidor terá direito, anualmente, ao gozo de vinte e cinco dias úteis de

férias, que não poderão ser acumuladas em qualquer hipótese.

§  1º  -  Ingressando  no  serviço  público  estadual,  o  servidor  poderá  gozar  férias

somente depois do décimo primeiro mês de exercício.
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§ 2º - Para a concessão de férias nos exercícios subsequentes, será considerado o

ano calendário, observado o interesse da Administração na definição da escala.

§ 3º - Desde que requerido pelo servidor e no interesse da Administração Pública,

as férias poderão ser parceladas, conforme limites definidos em regulamento.

§ 4º - Na hipótese de retorno de afastamentos não remunerados superiores a seis

meses,  o  servidor  poderá  gozar  férias  somente  após  o  décimo  primeiro  mês  de

exercício, contado de seu retorno.

Art. 79 - O servidor terá direito à remuneração integral durante o período de férias,

excetuadas  as  parcelas  eventuais  e  verbas  de natureza  indenizatória,  ressalvada

disposição legal específica.

Art.  80  -  O  servidor  que  opera  direta  e  permanentemente  com  raios  X  ou

substâncias  radioativas gozará  vinte  dias  consecutivos de  férias,  por  semestre de

atividade profissional, proibida, em qualquer hipótese, a acumulação.

Art.  81  -  As  férias  somente  poderão  ser  suspensas  por  motivo  de  calamidade

pública,  comoção interna,  convocação para júri,  serviço  militar  ou  eleitoral  ou por

necessidade de serviço declarada pelo titular do órgão ou entidade.

Parágrafo único - O restante do período suspenso deverá ser gozado até o final do

ano subsequente, nos termos do § 2º do art. 78 desta lei complementar.

Art. 82 - O servidor exonerado de cargo de provimento em comissão ou dispensado

de  função  de  confiança  durante  o  gozo  de  férias  regulamentares  terá  direito  a

continuar percebendo a remuneração correspondente ao referido cargo ou função até

o final do respectivo período.

Art.  83 -  O servidor estudante, bem como aquele com filhos menores em idade

escolar, terá prioridade em gozar férias regulamentares em período coincidente com

as férias escolares.

Parágrafo único - Para efeitos do “caput”, equiparam-se aos filhos os enteados do

servidor que vivam na sua companhia e os dependentes menores que estejam sob a

sua guarda ou tutela.

Seção II

Das férias-prêmio

Art.  84 - Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo serão concedidas
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férias-prêmio com duração de três meses a cada cinco anos de efetivo exercício no

serviço público do Estado de Minas Gerais.

§ 1º - As férias-prêmio poderão ser gozadas de forma fracionada, nos termos de

regulamento.

§  2º  -  Durante  o  gozo  dos  períodos  de  férias-prêmio  o  servidor  receberá  sua

remuneração  integral,  ressalvadas  as  parcelas  eventuais  e  verbas  de  natureza

indenizatória.

§ 3º - Para fins de contagem de tempo para férias-prêmio, consideram-se como

efetivo exercício os afastamentos em virtude de:

I - casamento;

II - luto;

II - férias regulamentares;

III - requisição de outras entidades públicas no âmbito do Estado de Minas Gerais,

com afastamento autorizado pela autoridade competente;

IV - viagem de estudo, aperfeiçoamento ou representação fora da sede, autorizada

pela autoridade competente;

V - licença para tratamento de saúde, até cento e oitenta dias;

VI - júri e outros serviços obrigatórios por lei;

VII  -  exercício  de  funções  de  governo  ou  administração  em  qualquer  parte  do

território estadual, por nomeação do Governo do Estado;

VIII - doação de sangue;

IX - licença à maternidade, à paternidade e ao adotante; e

X - participação em até duas assembléias gerais ordinárias de entidade sindical.

Art. 85 - O servidor exonerado de cargo de provimento em comissão ou dispensado

de  função  de  confiança  durante  o  gozo  de  férias-prêmio  terá  direito  a  continuar

percebendo a remuneração correspondente ao referido cargo ou função, até o final

do respectivo período.

CAPÍTULO IV

DAS LICENÇAS

Seção I

Disposições gerais
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Art. 86 - Ao servidor poderá ser concedida licença:

I - por motivo de doença em pessoa da família;

II - para acompanhar cônjuge ou companheiro;

III - para prestação de serviço militar;

IV  -  para  exercício  de  mandato  eletivo  em  diretoria  de  entidade  sindical

representativa de servidores públicos;

V - para tratar de interesses particulares;

VI - para tratamento de saúde;

VII - à maternidade;

VIII - à paternidade; e

IX - outras previstas em lei.

Art. 87 - As licenças da mesma espécie, concedidas com intervalo de até sessenta

dias contados do término da anterior, serão consideradas como prorrogação.

Art. 88 - A prorrogação das licenças não remuneradas somente será permitida caso

o servidor não possua débitos junto ao Tesouro Estadual e ao Regime Previdenciário

do Estado, nos termos da legislação previdenciária específica.

Parágrafo único - Nos casos de parcelamento de débitos, a prorrogação de que

trata o “caput” somente será  permitida mediante apresentação de certidão negativa

de parcelas em atraso.

Art. 89 - As licenças previstas neste capítulo não implicam a perda da titularidade

dos  cargos,  empregos  ou  funções  públicas  ocupados  e  não  descaracterizam  a

acumulação.

Seção II

Da licença por motivo de doença em pessoa da família

Art. 90 - Ao servidor poderá ser concedida licença não remunerada por motivo de

doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e

enteado, ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento

funcional,  sujeita  à  ratificação  da  perícia  médica  oficial,  ressalvada  legislação

específica.

§  1º  -  A licença  somente  será  deferida  se  a  assistência  direta  do  servidor  for

indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com exercício do cargo ou
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mediante compensação de horário, na forma do regulamento.

§ 2º - A licença será concedida por período máximo de cento e oitenta dias, não

renovável  no período de doze meses após a  sua concessão,  podendo seu início

retroagir à data do evento que lhe deu causa.

§ 3º -  Se houver mais de um servidor público estadual na família,  nas mesmas

condições  de  parentesco  citados  no  “caput”,  o  benefício  poderá  ser  concedido

somente a um deles.

Seção III

Da licença para acompanhar cônjuge ou companheiro

Art. 91 - Ao servidor poderá ser concedida licença para acompanhar cônjuge ou

companheiro  que  também  seja  servidor  público,  civil  ou  militar,  de  qualquer  dos

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e foi transferido

ou removido de ofício para outro ponto do território nacional ou para o exterior.

§ 1º - A licença de que trata o “caput” será concedida sem remuneração e por prazo

de até dois anos, prorrogável por igual período, sucessivamente, enquanto durar o

afastamento do cônjuge ou companheiro, ressalvado o disposto no § 2º.

§ 2º -  O disposto no “caput” aplica-se ao servidor cujo cônjuge ou companheiro

tenha se deslocado em razão de exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo

ou Legislativo, pelo prazo correspondente à duração do mandato.

Art.  92  -  É  vedada  a  concessão  de  licença  para  acompanhar  cônjuge  ou

companheiro ao servidor:

I  -  em  situação  de  inadimplência  em  relação  a  obrigação  de  indenização  ou

reposição do erário;

II  -  ocupante  de  cargo  de  provimento  em  comissão  ou  exercendo  função  de

confiança;

III - que esteja cumprindo pena disciplinar;

IV - reintegrado por medida liminar, até decisão judicial definitiva;

V - que ainda tenha férias regulamentares a serem gozadas; e

VI - nos casos em que houver compromisso do servidor de permanência no serviço

público estadual em decorrência de investimento público em sua capacitação.
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Seção IV

Da licença para prestação de serviço militar

Art. 93 - Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença na

forma e condições previstas na legislação específica.

Parágrafo único -  Concluído o serviço militar,  o servidor terá até trinta dias sem

remuneração para reassumir o exercício das funções do cargo.

Seção V

Da licença para exercer mandato eletivo em diretoria de entidade sindical

representativa de servidores públicos estaduais

Art.  94  -  Será  concedida  licença  ao  servidor  público  em  exercício  de  mandato

eletivo  em  diretoria  de  entidade  sindical  de  âmbito  estadual  representativa  de

servidores públicos, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens,

nos termos de regulamento.

Parágrafo único - Ao término do mandato classista é assegurado ao servidor o seu

retorno ao último local de exercício.

Seção VI

Da licença para tratar de interesses particulares

Art. 95 - Ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em período

de  estágio  probatório,  poderá  ser  concedida  licença  para  tratar  de  interesses

particulares pelo prazo de até dois anos consecutivos, prorrogável uma vez, por igual

período, sem remuneração.

§  1º  -  O  servidor  deverá  aguardar  em  exercício  a  resposta  ao  pedido  de

prorrogação da licença de que trata o “caput”.

§ 2º - A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou

no interesse do serviço.

§ 3º - Não se concederá nova licença antes de decorridos dois anos do término da

anterior, contados da data em que o servidor tenha reassumido o exercício do cargo.

§ 4º - Os prazos e procedimentos relativos à concessão da licença serão definidos

em regulamento.

Art.  96  -  Não  será  concedida  licença  para  tratar  de  interesses  particulares  ao

servidor:
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I  -  em  situação  de  inadimplência  em  relação  à  obrigação  de  indenização  ou

reposição do erário;

II  -  ocupante  de  cargo  de  provimento  em  comissão  ou  exercendo  função  de

confiança;

III - que esteja cumprindo pena disciplinar;

IV - reintegrado por medida liminar, até decisão judicial definitiva;

V - que ainda tenha férias regulamentares a serem gozadas; e

VI - nos casos em que houver compromisso do servidor de permanência no serviço

público estadual em decorrência de investimento público em sua capacitação.

Parágrafo  único  -  É  vedada  a  concessão  da  licença  para  tratar  de  interesse

particular na hipótese em que o afastamento do servidor demandar a contratação ou

designação de outro servidor para substituí-lo.

Seção VII

Da licença para tratamento de saúde

Subseção I

Disposições gerais

Art. 97 - Ao servidor será concedida licença para tratamento de saúde, a pedido ou

de ofício, quando incapacitado temporariamente para o exercício de suas atividades

laborais,  sem prejuízo  da  remuneração  a  que fizer  jus,  nos  termos  definidos  em

regulamento.

§ 1º - Na hipótese de demissão ou exoneração do servidor ocupante de cargo em

comissão ou designado para função de confiança que fizer jus ao benefício de que

trata  essa  seção,  fica  garantida  a  continuidade  de  percepção  dos  vencimentos

daquele cargo ou função até o final do respectivo período.

§ 2º - O direito de que trata o § 1º não se aplica na hipótese de prorrogação da

licença.

§ 3º  -  Durante o período da licença prevista no “caput”  é vedado ao servidor o

exercício de atividade laborativa de natureza semelhante às atribuições do cargo que

ocupa,  sob  pena  da  sua  imediata  suspensão  e  do  respectivo  pagamento,  sem

prejuízo da medida disciplinar correspondente.

Art.  98  -  A licença de que trata  esta  seção depende de perícia  médica e  será
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concedida pelo prazo indicado no respectivo laudo.

Parágrafo único - No âmbito do Poder Executivo Estadual, o laudo médico pericial

poderá  ser  emitido,  excepcionalmente,  pelo  médico  assistente  do  servidor,  nos

termos da legislação específica.

Art. 99 - O servidor, durante a licença para tratamento de saúde, ficará obrigado a

seguir  rigorosamente o tratamento médico adequado à doença que deu causa do

afastamento, sob pena da suspensão do pagamento da remuneração.

Art. 100 - Findo o período de licença, o servidor deverá reassumir, imediatamente, o

exercício das funções do cargo, salvo na hipótese de prorrogação.

Art. 101 - O servidor licenciado para tratamento de saúde é obrigado a reassumir o

exercício das funções do cargo se considerado apto por perícia médica realizada de

ofício.

Art.  102 - O servidor em gozo de licença para tratamento de saúde poderá, por

vontade sua,  interrompê-la a qualquer momento, desde que considerado apto por

perícia médica oficial.

Subseção II

Do acidente de trabalho e da moléstia profissional

Art. 103 - Considera-se acidente de trabalho o fato que, em função do exercício das

atribuições inerentes ao cargo, provocar no servidor lesão que lhe cause a morte ou a

perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

§ 1º - Equipara-se ao acidente de trabalho o dano:

I - decorrente de agressão física ou mental sofrida e não provocada pelo servidor no

exercício das funções do cargo; e

II - sofrido durante o deslocamento do servidor entre sua residência e o local de

trabalho e entre o local de trabalho e sua residência.

§ 2º - A prova de acidente será feita em processo especial, no prazo de dez dias,

prorrogável quando as circunstâncias o exigirem, nos termos de regulamento.

Art. 104 - Entende-se por moléstia profissional a que venha acometer o servidor em

decorrência das condições de serviço ou de fato nele ocorrido, assim caracterizada

em laudo médico oficial onde estabelecida a relação de causa e consequência.

Art.  105 -  A caracterização de  acidente  de  trabalho  ou  de moléstia  profissional



1578
____________________________________________________________________________

independe da concessão de licença ao servidor.

Art. 106 - O servidor acidentado no exercício de suas atribuições terá assistência

hospitalar  e  médica  custeada  integralmente  pelo  Estado,  por  meio  da  entidade

responsável pela prestação de assistência médica aos servidores públicos estaduais

ou outros hospitais por ela conveniados.

§ 1º - O disposto no “caput” aplica-se também ao servidor que falecer em serviço

fora da sede, inclusive no exterior.

§ 2º - Em caso de falecimento do servidor em serviço fora da sede, as despesas

com traslado do corpo serão custeadas pelo Estado, nos termos de regulamento.

§ 3º - Incluem-se nas despesas de que trata o § 2º os custos de transporte e de

estada de um membro familiar para acompanhar o traslado do corpo.

Art. 107 - Aplica-se o disposto nos arts. 97 a 102 nos casos em que o acidente de

trabalho ou a moléstia profissional implicar em licença do servidor para tratamento de

saúde.

Seção VIII

Da licença-maternidade e da licença-paternidade

Art.  108 - À servidora gestante será concedida licença-maternidade por  cento e

vinte dias, contados a partir da data do parto, com remuneração integral, mediante a

apresentação de atestado médico  na unidade de recursos humanos do órgão ou

entidade de lotação.

§ 1º - A licença poderá ter início a partir do primeiro dia do nono mês de gestação, a

pedido da servidora.

§ 2º - Antes do período estabelecido no § 1º, a servidora poderá afastar-se para

tratamento de saúde por recomendação de médico assistente, nos termos da Seção

VII deste Capítulo.

§ 3º - A licença-maternidade poderá ser prorrogada pelo prazo de sessenta dias, na

forma da legislação específica.

§ 4º - No caso de natimorto ou de falecimento do recém-nascido durante o prazo da

licença, a servidora será submetida a exame médico ao término do prazo de trinta

dias a contar do evento e, se julgada apta, reassumirá o exercício das funções do

cargo.
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§ 5º - No caso de aborto atestado por perícia médica oficial, a servidora terá direito

a trinta dias de repouso remunerado.

Art. 109 - O servidor terá direito à licença-paternidade por oito dias consecutivos,

contados da data do nascimento.

Art. 110 - Será concedida licença em virtude de adoção ou concessão de guarda

judicial de criança, conforme critérios definidos em regulamento.

CAPÍTULO V

DOS AFASTAMENTOS

Seção I

Disposições gerais

Art. 111 - Ao servidor poderá ser concedido afastamento para:

I - concorrer ao exercício e exercer mandato eletivo;

II - servir a outro órgão ou entidade; e

III - missão no exterior ou estudo.

Seção II

Do afastamento para concorrer ao exercício e exercer mandato eletivo

Art.  112 -  O servidor  ocupante de cargo de provimento efetivo  que concorrer  a

mandato  público  eletivo  será  afastado  do  exercício  de  seu  cargo,  na  forma  da

legislação eleitoral.

Art. 113 - O afastamento do servidor para exercício de mandato eletivo será feito

nos termos da Constituição da República, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art.

114.

Seção III

Do afastamento para servir a outro órgão ou entidade

Art. 114 - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo poderá ser cedido

para ter  exercício em outro órgão ou entidade da União,  dos Estados,  do Distrito

Federal ou dos Municípios, nas seguintes hipóteses:

I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança; e

II - em casos previstos em leis específicas.

§ 1º - O desconto e repasse da contribuição devida pelo servidor à unidade gestora

do regime próprio de origem será realizado pelo órgão ou entidade responsável pelo
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pagamento da remuneração do servidor.

§  2º  -  O  recolhimento  da  contribuição  patronal  será  de  responsabilidade  do

cessionário.

Seção IV

Do afastamento para missão no exterior ou estudo

Art. 115 - O servidor ocupante de cargo de provimento efetivo poderá ausentar-se

da sede de exercício ou do território nacional, pelo prazo de até quatro anos, para

estudo ou missão oficial, mediante autorização do titular do Poder do Estado a que

pertencer  o  respectivo  cargo,  da  Defensoria  Pública,  do  Ministério  Público  ou  do

Tribunal de Contas, permitida a delegação de competência.

§ 1º - O servidor afastado para estudo deverá assinar termo de compromisso de

permanência no serviço público estadual pelo mesmo período do afastamento, sob

pena de devolução da remuneração recebida.

§ 2º - Durante o tempo de compromisso estabelecido no § 1º, não será concedido

novo afastamento ou licença para tratar de interesse particular, ressalvada a hipótese

de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento.

§ 3º - As hipóteses, condições e formas para a autorização de que trata este artigo,

inclusive  no  que  se  refere  à  remuneração  do  servidor,  serão  disciplinadas  em

regulamento.

CAPÍTULO VI

DO TEMPO DE SERVIÇO

Art. 116 - A contagem do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos

em anos, considerado ano o período de trezentos e sessenta e cinco dias.

Art.  117  -  Para  fins  de  contagem  do  tempo  de  serviço,  serão  computados  os

afastamentos em virtude de:

I - férias regulamentares;

II - férias-prêmio;

III  -  participação  em  programas  de  formação,  qualificação,  capacitação  e

treinamento, nos termos de regulamento;

IV - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital;

V - júri e outros serviços obrigatórios por lei;
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VI  -  missão  ou  estudo  no  exterior  quando  autorizado  o  afastamento,  conforme

dispuser o regulamento;

VII - licenças:

a) maternidade, paternidade e adoção;

b) para tratamento de saúde;

c) por motivo de acidente de trabalho ou doença profissional; e

d) para exercer mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa de

servidores públicos estaduais;

VIII - convocação para o serviço militar;

IX - deslocamento para a nova sede de que trata o art. 59;

X - participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar

representação desportiva nacional, no país ou no exterior, conforme disposto em lei

específica; e

XI - ausências de que tratam os arts. 120 e 125.

Parágrafo  único  -  Poderão  ser  computados  como  tempo  de  serviço  outros

afastamentos previstos em lei.

Seção I

Da frequência

Art.  118 -  A frequência do servidor  público será apurada,  preferencialmente,  por

meio eletrônico, conforme disposto em regulamento.

Art.  119  -  O  servidor  perderá  a  remuneração  do  dia  em  que  faltar  ao  serviço,

observadas as normas específicas relativas ao trabalho em regime de plantão e a

outras situações excepcionais previstas na legislação.

Art.  120  -  Serão  considerados  justificados,  para  efeito  de  abono  do  ponto,  os

afastamentos  previstos  no  art.  125,  bem  como,  mediante  a  apresentação  de

documento comprobatório, os decorrentes dos seguintes eventos:

I - comparecimento a consulta médica ou odontológica;

II - submissão a perícia médica;

III - execução de serviço externo;

IV - participação em cursos, no interesse da Administração Pública;

V - viagem a serviço; e
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VI - outros afastamentos previstos em legislação específica.

§ 1º - O disposto no inciso I aplica-se ao servidor que acompanhar dependentes

legais, cônjuge ou companheiro, filhos e pais em consulta médica.

§ 2º - Para fins de abono do ponto de servidor da Administração Pública direta,

autárquica e fundacional  do Poder Executivo Estadual,  os eventos de que trata o

inciso  I  poderão  ser  utilizados,  em  um  mesmo  mês,  até  o  limite  de  horas

correspondente à jornada diária de trabalho do servidor.

Art. 121 - Os atrasos, jornadas incompletas, faltas e outras ocorrências no ponto do

servidor poderão ser compensados, na forma disposta em regulamento.

Parágrafo único - Na impossibilidade de compensação das ocorrências no ponto, o

servidor perderá:

I - a remuneração do dia, se não cumprir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de

sua jornada diária de trabalho; e

II - a remuneração proporcional ao período não trabalhado no dia, se cumprir, no

mínimo, 50% (cinquenta por cento) de sua jornada diária de trabalho.

Art. 122 - No caso de três faltas na mesma semana, intercaladas ou não, serão

computados, para efeito de desconto, os sábados e domingos subsequentes, bem

como os feriados intercalados.

Seção II

Das concessões

Art. 123 - É assegurada ao servidor estudante a flexibilização de sua jornada diária

de trabalho, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o do

órgão de exercício,  sem prejuízo  do  cumprimento  de  sua carga horária  diária  de

trabalho e do desempenho das atribuições do cargo, nos termos de regulamento.

§ 1º -  O servidor estudante que cumpre jornada diária de oito horas poderá ter

horário  especial,  sendo  de  uma  hora  por  dia  o  limite  de  tolerância,  desde  que

comprovada a necessidade e de acordo com o interesse da Administração Pública,

nos termos de regulamento.

§ 2º - A flexibilização da jornada diária de trabalho do servidor estudante impede

outras concessões relativas à jornada de trabalho.

Art.  124  -  O  servidor  legalmente  responsável  por  pessoa  com  deficiência  em
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tratamento especializado poderá ter redução de jornada de trabalho, nos termos de

regulamento.

Art.  125  -  Sem  qualquer  prejuízo,  mediante  apresentação  de  documento

comprobatório, poderá o servidor ausentar-se do serviço:

I - por período de até uma jornada diária de trabalho por mês, por razões de saúde;

II - por até três dias ao ano, para a servidora mulher, e por até quatro dias ao ano,

para o servidor homem, para doação de sangue;

III - por oito dias consecutivos, em razão de:

a) casamento; e

b)  falecimento  do  cônjuge  ou  companheiro,  pais,  madrasta  ou  padrasto,  filhos,

enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.

CAPÍTULO VII

DA ACUMULAÇÃO

Art. 126 - É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, ressalvadas as

hipóteses previstas na Constituição da República.

§  1º  -  A proibição  de  acumular  estende-se  a  empregos  e  funções  e  abrange

autarquias,  fundações,  empresas  públicas,  sociedades  de  economia  mista,  suas

subsidiárias e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público.

§ 2º -  É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com a

remuneração  de  cargo,  emprego  ou  função  pública,  ressalvados  os  cargos

acumuláveis  na  atividade,  nos  termos  da  Constituição  da  República,  os  cargos

eletivos e os cargos em comissão declarados em lei de livre nomeação e exoneração.

§  3º  -  A acumulação  remunerada  de  cargos  públicos,  nos  casos  previstos  na

Constituição da República, é condicionada à compatibilidade de horários.

§ 4º - As garantias do contraditório e da ampla defesa serão asseguradas durante o

processo de acúmulo de cargos.

CAPÍTULO VIII

DO DIREITO DE PETIÇÃO

Art. 127- É assegurado ao servidor o direito de requerer aos Poderes Públicos e

órgãos autônomos, em defesa de direito ou de interesse legítimo.

Parágrafo  único  -  O  requerimento  será  dirigido  à  autoridade  competente  para
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decidi-lo  e  encaminhado  por  intermédio  daquela  a  que  estiver  imediatamente

subordinado o requerente.

Art. 128 - Cabe pedido de reconsideração à autoridade que houver expedido o ato

ou proferido a primeira decisão, não podendo ser renovado.

Art. 129 - O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos

anteriores deverão ser despachados no prazo de cinco dias e decididos dentro de

trinta dias.

Art. 130 - Caberá recurso:

I - do indeferimento do pedido de reconsideração; e

II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.

§  1º  -  O recurso  será  dirigido  à  autoridade imediatamente  superior  à  que  tiver

expedido o ato ou proferido a decisão e, sucessivamente, em escala ascendente, às

demais autoridades.

§ 2º  -  O recurso será encaminhado por intermédio  da autoridade a que estiver

imediatamente subordinado o requerente.

Art. 131 - O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é

de trinta dias, a contar da publicação ou da ciência,  pelo interessado,  da decisão

recorrida.

Art.  132  -  O  recurso  poderá  ser  recebido  com  efeito  suspensivo,  a  juízo  da

autoridade competente.

Parágrafo  único  -  Em  caso de  provimento  do  pedido  de reconsideração  ou  do

recurso, os efeitos da decisão retroagirão à data do ato impugnado.

Art. 133 - O direito de requerer extingue-se:

I - em cinco anos, quanto aos atos de interesse patrimonial e créditos resultantes

das relações de trabalho; e

II - em cento e vinte dias, nos demais casos, salvo quando outro prazo for fixado em

lei.

Parágrafo único - O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato

impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado.

Art. 134 - O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, interrompem a

prescrição.
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Art.  135  -  A  prescrição  é  de  ordem  pública,  não  podendo  ser  relevada  pela

Administração.

Art. 136 - Para o exercício do direito de petição é assegurada vista do processo ou

documento, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído.

Art.  137  -  A administração  deverá  rever  seus  atos,  a  qualquer  tempo,  quando

eivados de ilegalidade.

Art. 138 - São fatais e improrrogáveis os prazos estabelecidos neste Capítulo, salvo

motivo de força maior.

CAPÍTULO IX

DA INDENIZAÇÃO AO ERÁRIO

Art. 139 - As reposições e indenizações ao erário, em valores atualizados, serão

previamente  comunicadas  ao  servidor  ativo,  aposentado  ou  ao  pensionista  para

pagamento, no prazo máximo de trinta dias, podendo ser parceladas, a pedido do

interessado.

§  1º  -  As  reposições  e  indenizações  ao  erário  dependem  de  prévio  processo

administrativo, caso não haja anuência do servidor.

§ 2º - O parcelamento da reposição ou indenização ao erário só poderá ocorrer

caso o valor de cada parcela corresponda a, no mínimo, 10% (dez por cento) do valor

da retribuição  pecuniária  ou  pensão,  não podendo ser  superior  a  20% (vinte  por

cento) desse mesmo valor.

§ 3º -  A reposição será feita  imediatamente e em uma única parcela, quando o

pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha.

§ 4º - A indenização por via administrativa, decorrente de dano ao erário, dependerá

de prévio processo administrativo.

Art. 140 - O servidor em débito com o erário que solicitar exoneração, dispensa ou

abandonar o cargo, terá o prazo de sessenta dias para pagar o débito, que poderá

ser parcelado a pedido do interessado.

Parágrafo  único  -  O  não pagamento  do  débito  no  prazo  previsto  implicará  sua

inscrição em dívida ativa.

TÍTULO VII

DO REGIME DISCIPLINAR
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CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.  141 - O regime disciplinar estabelecido neste Estatuto aplica-se ao servidor

legalmente investido em cargo público ou função pública.

Art.  142  -  Nos  termos  do art.  40,  compete  ao  titular  ou  dirigente  de  órgão  ou

entidade da Administração Pública, permitida a delegação de competência:

I  -  instituir  mecanismos voltados à promoção e ao fortalecimento da integridade

funcional do servidor público;

II - fixar diretrizes e ações para divulgação eficaz dos direitos, responsabilidades,

deveres e proibições,  consignadas neste Estatuto e nas demais  normas vigentes,

inerentes ao servidor público, objetivando prevenir e coibir a ocorrência de atos ilícitos

e irregulares;

III  -  desenvolver  e  aperfeiçoar  programas  de  capacitação  especificamente

concebidos aos servidores públicos que exerçam funções correicionais; e

IV  -  assegurar  independência  e  autonomia  apropriadas  ao  exercício  da  função

correicional.

Art. 143 - O regime disciplinar dos servidores contratados por tempo determinado

será estabelecido em lei específica.

Art.  144  -  O  servidor  público  que  receber  ordem  capaz  de  causar  dano  à

Administração Pública, por ser ela manifestamente ilegal, antiética, imprópria ou em

desacordo com as disposições deste Estatuto, tem o dever de denunciar o fato à

autoridade competente, sob pena de responsabilidade.

CAPÍTULO II

DAS RESPONSABILIDADES

Art.  145 -  O servidor  responde civil,  penal  e  administrativamente  pelo  exercício

irregular de suas atribuições.

Art. 146 - A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo,

doloso ou culposo, praticado pelo servidor no desempenho do cargo ou função.

Art. 147 - Extingue-se a responsabilidade administrativa:

I - com a morte do servidor; e

II - pela decadência do direito de agir do Estado ou de suas entidades em matéria
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disciplinar.

Art. 148 - A responsabilidade civil decorre da prática de ato, omissivo ou comissivo,

doloso ou culposo, que resulte em dano ao erário ou a terceiro.

§ 1º - A indenização pelo dano causado ao erário será liquidada de imediato ou

mediante prestações descontadas em parcelas  mensais,  não excedentes à quinta

parte  da  remuneração  ou  proventos,  em  valores  atualizados,  com  a  autorização

prévia do servidor.

§ 2º - Caso o servidor não promova a imediata indenização, ou não for possível o

desconto em folha de pagamento, o valor do dano causado ao erário será cobrado

judicialmente.

§ 3º - Tratando-se de dano causado a terceiro, o servidor responderá perante a

Administração Pública, em ação regressiva.

§ 4º - A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores, nos termos da lei

civil.

Art. 149 - Após apuração em processo administrativo disciplinar, a responsabilidade

dolosa  ou  culposa  do  servidor  pelo  dano  que  causar  à  Administração  Pública

caracteriza-se, dentre outras, pela prática das seguintes condutas:

I - sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade;

II - omissão do dever de prestar contas ou tomá-las em desacordo com a forma e o

prazo estabelecidos;

III - falta, avaria ou qualquer outro dano causado a bens e materiais sob sua guarda

ou sujeitos a seu exame ou fiscalização;

IV - falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias,

demais documentos da receita e outros com eles relacionados; e

V - erro de cálculo ou redução contra o erário.

Art. 150 - A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados

ao servidor, nessa qualidade.

Art. 151 - Por serem independentes entre si, a responsabilidade administrativa não

exime o servidor da sua responsabilidade civil e da responsabilidade penal, podendo

cumular-se as sanções administrativas, civis e penais.

§  1º  -  A responsabilidade  administrativa  do  servidor  será  afastada  no  caso  de



1588
____________________________________________________________________________

absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria.

§ 2º - Se o comportamento funcional irregular do servidor puder resultar, ao mesmo

tempo,  em sua responsabilização  administrativa,  civil  ou  penal,  a  autoridade  que

determinar  a  instauração  do  procedimento  administrativo  disciplinar  adotará

providências para a apuração das responsabilidades civil  ou penal,  se for o caso,

durante ou depois de concluída a sindicância ou o processo administrativo.

§  3º  -  Quando  a  infração  cometida  estiver  tipificada  como  crime,  cópias  dos

documentos  que instruem o  processo administrativo  disciplinar  serão remetidas  à

autoridade policial ou ao Ministério Público para a eventual instauração de inquérito

policial ou ação penal, ficando os originais à disposição das autoridades competentes.

CAPÍTULO III

DOS DEVERES

Art. 152 - São deveres do servidor público:

I - assiduidade;

II - pontualidade;

III - discrição;

IV - lealdade à instituição a que servir;

V - ética no exercício de suas funções;

VI - observância às normas legais e regulamentares;

VII - conduta compatível com a moralidade;

VIII - urbanidade;

IX - manter-se atualizado com as leis e demais atos normativos que digam respeito

às suas funções;

X - zelo e presteza com os encargos que lhe forem confiados;

XI - apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou, quando for o caso, com

uniforme determinado;

XII  -  obedecer  às  ordens  superiores,  exceto  quando  manifestamente  ilegais  ou

contrárias ao interesse público;

XIII  -  atender,  preferencialmente, às requisições de documentos, informações ou

providências  que lhe  forem  feitas  pelas  autoridades judiciárias  ou  administrativas,

para a defesa do Estado em juízo;
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XIV - atender com presteza:

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, na forma do inciso

XXXIII do art. 5º da Constituição da República e de leis específicas;

b) à expedição de certidões, informações e documentos requeridos para defesa de

direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal;

c) às solicitações de informações e documentos destinados à instrução de processo

administrativo; e

d) às solicitações de informações e documentos destinados à defesa da Fazenda

Estadual;

XV - guardar sigilo sobre assunto e informações do órgão de trabalho;

XVI  -  zelar  pela  eficiência  da  administração,  pela  economia  de  material  e  pela

conservação do patrimônio público;

XVII  -  providenciar  a  atualização  dos  seus  dados  pessoais  no  assentamento

individual;

XVIII - permanecer em seu local de trabalho, ainda que finda a escala de serviço,

até a chegada do respectivo substituto ou a liberação pelo superior, nos casos de

serviços considerados por lei de natureza essencial, desde que haja compensação de

jornada ou remuneração de serviço extraordinário;

XIX  -  apresentar-se  à  unidade  setorial  de  pessoal  indicada,  dentro  do  prazo

estabelecido,  quando  do  término  da  disponibilidade  ou  da  licença  para  tratar  de

interesse  particular,  independentemente  de  prévia  comunicação,  ressalvados  os

casos previstos em lei;

XX - seguir rigorosamente o tratamento médico prescrito;

XXI - entregar declaração de seus bens e valores ao órgão competente, quando do

início e término do exercício em qualquer cargo ou função; e

XXII - manter atualizado, perante o órgão competente, o endereço do seu local de

residência  ou  domicílio,  inclusive  quando  em  exercício  em  órgão  ou  entidade

diferente daquele em que estiver lotado.

CAPÍTULO IV

DAS PROIBIÇÕES

Art. 153 - Ao servidor público é vedado:
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I - deixar de comparecer ao trabalho sem justificativa, com prejuízo para o serviço;

II - ausentar-se do serviço durante o expediente sem autorização da chefia;

III - proceder de forma desidiosa;

IV  -  opor  resistência  injustificada  ao  andamento  de  documento,  processo  ou

execução de serviço;

V - recusar fé a documento público;

VI - valer-se do cargo ou função para lograr proveito pessoal ou de outrem, em

detrimento da dignidade da função que exerce;

VII  -  exigir,  solicitar  ou receber,  direta  ou  indiretamente,  em razão do cargo ou

função, vantagem indevida de qualquer espécie, em benefício próprio ou de terceiro,

ou aceitar promessa de tal vantagem;

VIII - requisitar ou utilizar transporte indevidamente;

IX - referir-se de modo depreciativo nos atos da Administração Pública, ressalvada

a  possibilidade  de,  em  trabalho  assinado,  expor  seu  ponto  de  vista

fundamentadamente;

X - praticar no serviço público qualquer ato de discriminação;

XI - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a partido político ou

associação;

XII - participar de gerência ou administração de sociedade empresária, ou exercer o

comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comandatário;

XIII - revelar fato, senha ou informação de natureza sigilosa de que tenha ciência

em razão do cargo ou função;

XIV - modificar sistema de informação ou programa de informática sem autorização

ou solicitação de autoridade competente;

XV - utilizar pessoal, empregar material ou quaisquer bens do Estado em atividade

particular;

XVI - dedicar-se a qualquer ocupação estranha ao serviço no horário e local de

trabalho, para tratar de interesse particular, em prejuízo de suas atividades;

XVII - retirar qualquer objeto ou documento de órgão público, por meio físico, digital

ou  eletrônico,  salvo  quando  previamente  autorizado  pela  autoridade  competente,

excetuando as atividades que motivadamente assim o exigirem;
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XVIII  -  fazer  cobranças  ou  despesas  em  desacordo  com  o  estabelecido  na

legislação fiscal e financeira;

XIX  -  deixar  de  prestar  informação  em  procedimento  administrativo,  quando

regularmente intimado, ou de atender à convocação da autoridade correicional ou de

seu representante, salvo por motivo justificado;

XX  -  exercer  as  funções  de  cargo  ou  função  pública  antes  de  atendidos  os

requisitos legais ou continuar a exercê-las sabendo-o indevidamente;

XXI - ter sob suas ordens, em cargo em comissão ou função de confiança, cônjuge,

companheiro ou parente em linha reta, até o terceiro grau, salvo se tratar de servidor

ocupante de cargo de provimento efetivo ou de função pública, já lotado na mesma

unidade;

XXII  -  promover  ou  praticar,  de  qualquer  forma,  mercancia  ou  outro  negócio

econômico dentro do órgão público;

XXIII  -  atuar como procurador  ou intermediário,  junto a instituição pública,  salvo

quando  se  tratar  de  remuneração,  benefícios  previdenciários  ou  assistenciais  de

parentes até o segundo grau e de cônjuge ou companheiro;

XXIV - conceder ou receber indevidamente diária integral ou parcial;

XXV  -  recusar-se  injustificadamente  a  ser  submetido  à  inspeção  médica

determinada por autoridade competente, nos casos previstos em lei;

XXVI - ingerir bebida alcoólica no horário de seu expediente ou apresentar-se ao

serviço em estado de embriaguez voluntária;

XXVII  -  consumir  substância  ou  droga  ilícita  que  cause  dependência  física  ou

psíquica no órgão público, ou apresentar-se ao serviço sob seu efeito;

XXVIII - deixar de entrar em exercício no prazo legal, sem causa justificada, nos

casos  de  reversão,  reintegração,  readaptação,  recondução,  aproveitamento  e

remoção; e

XXIX - dedicar-se a serviço remunerado no período em que estiver licenciado para

tratamento de saúde, salvo nos casos permitidos em lei ou regulamento.

§ 1º - A vedação de que trata o inciso XII deste artigo não se aplica aos casos de

participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em

que o Estado detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em
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sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros.

§ 2º - Praticada a conduta prevista no inciso XXVII, o servidor será submetido à

perícia médica oficial, que verificará a necessidade de tratamento de saúde.

§ 3º - Constatada a existência de enfermidade pela perícia de que trata o § 2º, o

servidor,  durante a licença médica ou  em tratamento de saúde,  ficará  obrigado a

seguir  rigorosamente  o  tratamento  médico  adequado  à  doença,  sob  pena  de

responsabilidade administrativa.

CAPÍTULO V

DAS PENAS E SEUS EFEITOS

Art. 154 - São penas disciplinares:

I - repreensão;

II - suspensão;

III - destituição de cargo em comissão ou função de confiança;

IV - demissão; e

V - cassação de aposentadoria ou disponibilidade.

Parágrafo  único  -  As  penas  previstas  no  “caput”  são  autônomas  e  aplicam-se

independentemente da sequência estabelecida neste artigo.

Art. 155 - A pena terá vigência a partir da publicação da decisão no Diário Oficial do

Estado e será registrada nos assentamentos funcionais do servidor, observados os

prazos e efeitos processuais estabelecidos neste Estatuto.

Parágrafo único - Se o servidor punido disciplinarmente estiver em gozo de férias

regulamentares ou prêmio, ou afastado por licença médica, a pena será cumprida a

partir da data prevista para seu retorno ao serviço.

Art.  156 -  Enquanto  não  concluído  o  processo administrativo  disciplinar  ou  não

cumprida a pena, se houver, o servidor não poderá:

I - afastar-se em licença para tratar de interesse particular;

II - ser exonerado a pedido;

III - ser aposentado voluntariamente.

Parágrafo  único  -  Ocorrida  a  exoneração  de  ofício,  o  ato  será  convertido  em

demissão.
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Seção I

Da repreensão

Art. 157 - A repreensão será aplicada, por escrito, em caso de falta de cumprimento

dos deveres constantes deste Estatuto e de inobservância de dever funcional previsto

em lei,  regulamento ou norma interna,  que não justifique aplicação de pena mais

grave.

Seção II

Da suspensão

Art. 158 - A suspensão será aplicada nos casos de:

I - falta no cumprimento dos deveres que, pela sua natureza e gravidade, ensejarem

a pena;

II - reincidência em falta punida com repreensão;

III - desrespeito às proibições consignadas neste Estatuto que, pela sua natureza e

gravidade, não ensejarem a pena de demissão; e

IV - cometimento de falta grave.

§  1º  -  A pena de suspensão não poderá  exceder  a noventa  dias  e  deverá ser

aplicada de forma ininterrupta.

§ 2º - O servidor suspenso perderá, nesse período, o vencimento, as vantagens e

os direitos decorrentes do exercício do cargo ou função.

Seção III

Da demissão

Art. 159 - A demissão será aplicada nos casos de:

I  -  desrespeito  ao  que  lhe  é  proibido  neste  Estatuto  que,  pela  sua  natureza  e

gravidade, ensejar a pena;

II - reincidência em falta punida com suspensão por noventa dias;

III - aplicação, de forma irregular, de dinheiro público;

IV - falta ao serviço, sem causa justificada, por sessenta dias úteis intercaladamente

no período de doze meses;

V - abandono de cargo ou função pelo não comparecimento ao serviço, sem causa

justificada, por mais de trinta dias úteis consecutivos;

VI - acúmulo ilegal de cargos, funções ou empregos públicos;
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VII - exercício da advocacia administrativa;

VIII - prática de crime contra a Administração Pública ou a Fazenda Estadual;

IX - lesão aos cofres públicos;

X - dilapidação do patrimônio público;

XI - prática de ato de improbidade administrativa, nos termos da lei;

XII - promover ou facilitar a fuga de presos;

XIII  -  exigir,  solicitar  ou receber,  direta ou indiretamente,  em razão do cargo ou

função, vantagem indevida de qualquer espécie, em benefício próprio ou de outrem,

ou aceitar promessa de tal vantagem;

XIV - praticar ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima

defesa própria ou de outrem;

XV - quebrar sigilo funcional ou revelar segredo do qual se apropriar, em razão do

cargo ou função, para lograr proveito próprio ou alheio, ou causar dano;

XVI - retirar, modificar ou substituir, por meio físico, digital ou eletrônico, livro ou

documento de órgão público, com o fim de criar direito ou obrigação indevida, ou de

alterar a verdade dos fatos, bem como apresentar documento falso com a mesma

finalidade;

XVII - inserir ou facilitar a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente

dados  corretos  nos  sistemas  informatizados  ou  base  de  dados  da  Administração

Pública, com o fim de obter vantagem indevida para si ou para outrem ou para causar

dano;

XVIII - praticar usura em qualquer de suas formas;

XIX - exercer ou facilitar, em qualquer órgão, a prática de jogo de azar; e

XX - promover ou facilitar, no âmbito do Serviço Público, o tráfico ou uso indevido

de  produtos,  substâncias  ou  drogas  ilícitas  que  causem  dependência  física  ou

psíquica.

Seção IV

Da destituição de cargo em comissão ou de função de confiança

Art. 160 - A destituição de cargo em comissão ou de função de confiança exercida

por servidor não ocupante de cargo efetivo ou função pública será aplicada nos casos

de infração sujeita às penas de suspensão ou demissão.
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Parágrafo único - Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração ou

dispensa efetuada a pedido do servidor ou por iniciativa da autoridade será convertida

em destituição de cargo em comissão ou função de confiança, mediante processo

administrativo disciplinar.

Seção V

Da cassação de aposentadoria ou disponibilidade

Art. 161 - Será cassada a aposentadoria ou disponibilidade do servidor inativo que:

I - houver praticado, na atividade, infração punível com demissão; e

II  -  aceitar,  de  má-fé,  cargo  ou  função  que  legalmente  não  poderia  ocupar  ou

exercer.

Parágrafo único - Na cassação de que trata este artigo observar-se-á o disposto no

inciso I do art. 163.

Seção VI

Da reabilitação

Art. 162 - As penas de repreensão e suspensão terão seus registros cancelados

após decorridos, respectivamente, dois e quatro anos de sua aplicação, desde que

não tenha o servidor praticado nova infração disciplinar no período.

§ 1º - O pedido será dirigido ao titular do órgão ou entidade de lotação do servidor,

que decidirá no prazo de quinze dias.

§ 2º - O cancelamento do registro não surtirá efeitos retroativos.

§ 3º - O servidor não será reincidente após a concessão da reabilitação.

§ 4º - A reabilitação será concedida por, no máximo, duas vezes.

§  5º  -  Compete  ao  órgão  de  recursos  humanos  as  providências  para  o

cancelamento de registro de que trata este artigo.

Seção VII

Da inabilitação

Art. 163 - Ficará inabilitado para o exercício de novos cargos, funções ou empregos

públicos na Administração Pública Estadual:

I - pelo prazo de cinco anos, o servidor ocupante de cargo efetivo ou detentor de

função pública punido com a pena de demissão; e

II - pelo prazo de dois e cinco anos, respectivamente, o servidor ocupante de cargo
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em comissão que tiver sido destituído pelo cometimento de ilícito sujeito à pena de

suspensão e demissão.

CAPÍTULO VI

DA APLICAÇÃO DAS PENAS

Art. 164 - Na aplicação das penas disciplinares serão consideradas a natureza e a

gravidade da infração, o dano dela decorrente ao serviço público, as circunstâncias

atenuantes e agravantes e os antecedentes funcionais do servidor.

Art. 165 - Para a aplicação da pena disciplinar são competentes:

I  -  o  Governador,  na  demissão,  destituição  de  cargo  em  comissão  ou  função

gratificada, cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, permitida a delegação

ao Controlador-Geral do Estado;

II - o Controlador-Geral do Estado, os titulares de órgãos e entidades nas penas de

repreensão e suspensão, permitida a delegação de competência.

CAPÍTULO VII

DA APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES

Art.  166 -  A autoridade que tiver  ciência  ou notícia de irregularidade no serviço

público  é  obrigada  a  promover  a  sua  imediata  apuração,  mediante  sindicância,

processo administrativo disciplinar ou outro meio previsto em regulamento, sob pena

de responsabilidade.

Art. 167 - São competentes para instaurar a sindicância e o processo administrativo

disciplinar o Controlador-Geral do Estado e os titulares ou corregedores de órgãos e

entidades, permitida a delegação de competência.

Seção I

Do ajustamento disciplinar

Art.  168  -  O  ajustamento  disciplinar  será  adotado  como  medida  alternativa

disciplinar, em substituição a eventual aplicação de pena.

Art. 169 - O ajustamento disciplinar será formalizado mediante termo, de caráter

obrigacional, firmado entre o servidor e a autoridade competente para a instauração

de processo administrativo disciplinar, e importa no reconhecimento espontâneo do

servidor da inadequação de sua conduta funcional.

Art. 170 - O ajustamento disciplinar objetiva:
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I - recompor a ordem jurídico-administrativa;

II - reeducar o servidor no desempenho de sua função;

III - possibilitar o aperfeiçoamento do servidor e do serviço;

IV - prevenir a ocorrência de infração administrativa; e

V - promover a cultura da regularidade e da licitude.

Art. 171 - O ajustamento disciplinar poderá ser formalizado, no caso de infração

sujeita  às  penas  de  repreensão  ou  suspensão,  quando  presentes  os  seguintes

requisitos:

I - inexistência de dolo ou má-fé por parte do servidor em conduta tida por irregular;

II - histórico funcional que o justifique;

III - ausência na conduta do servidor de lesividade ao erário; e

IV - a solução mostrar-se razoável ao caso concreto.

Art.  172 - O ajustamento disciplinar poderá ser requerido pelo servidor antes ou

durante o processo administrativo disciplinar, até a fase de defesa.

Art.  173  -  Compete  à  autoridade  responsável  pela  instauração  de  processo

administrativo disciplinar decidir sobre a aplicação do ajustamento disciplinar, em sua

esfera  de  atuação,  e  declarar  extinta  a  punibilidade,  após  o  cumprimento  das

exigências explicitadas no documento.

Art. 174 - O prazo de duração do ajustamento disciplinar poderá ser de um a três

anos, conforme a natureza e gravidade da falta, obedecendo-se a seguinte gradação:

I - nas faltas puníveis com pena de repreensão, será observado o prazo mínimo de

um ano; e

II - nas faltas puníveis com pena de suspensão, será observado o prazo mínimo de

dois anos e máximo de três anos.

Art.  175 - Na vigência do ajustamento disciplinar,  não observadas as condições

estabelecidas ou na hipótese de o servidor ser punido pelo cometimento de outra falta

disciplinar, será revogado o benefício e serão adotadas as providências necessárias à

sua responsabilização.

Art.  176 -  O  beneficiário  do  ajustamento  disciplinar  ficará  impedido  de gozar  o

mesmo benefício durante o dobro do prazo nele estabelecido, contado a partir  da

declaração da extinção da punibilidade.
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Art.  177 - O ajustamento disciplinar não será inserido nos registros funcionais e

ficará arquivado na pasta funcional do servidor.

Art. 178 - Os procedimentos relativos à implantação e à aplicação do ajustamento

disciplinar serão estabelecidos em regulamento.

Seção II

Da sindicância

Art. 179 - Procedimento de rito sumário, a sindicância visa apurar a existência de

fato tido por irregular e a possível indicação do responsável.

Parágrafo  único  -  Ficará  dispensada  a  sindicância  quando  forem  evidentes  as

provas da existência do fato e da responsabilidade do acusado.

Art. 180 - A sindicância administrativa será instaurada mediante ato, publicado em

extrato no Diário Oficial dos Poderes do Estado, com a indicação da comissão e do

fato a ser apurado.

Art.  181 - A comissão sindicante será composta por,  no mínimo, dois servidores

detentores de cargo efetivo, designados pela autoridade competente, que indicará,

dentre eles, o seu presidente.

Parágrafo  único  -  Os  servidores  que  atuarem  como  membros  de  comissão

sindicante  deverão ser  dispensados  de suas  atribuições  normais,  para  dedicação

exclusiva ao encargo, até a apresentação do relatório conclusivo, sem prejuízo de

seus vencimentos e vantagens decorrentes do cargo.

Art. 182 - A comissão sindicante pode ser de natureza temporária ou permanente,

conforme constituída para apurar fatos específicos e circunstanciados ou para operar

como unidade perene do órgão ou entidade.

§ 1º - A comissão terá o prazo de noventa dias corridos para concluir os trabalhos,

prorrogável por mais trinta dias, uma única vez.

§  2º  -  Os  servidores  que  atuarem  como  membros  de  comissão  sindicante

temporária  serão  dispensados  de  suas  atribuições  para  dedicação  exclusiva  ao

encargo, até a apresentação do relatório conclusivo, sem prejuízo dos vencimentos e

vantagens decorrentes do cargo.

§  3º  -  Os  membros  da  comissão  não  poderão  atuar  na  sindicância  como

testemunha.
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Art. 183 - Para o cumprimento de seus objetivos, a comissão poderá promover a

tomada de declarações, acareações, investigações e realizar diligências para a coleta

de provas, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir o

esclarecimento dos fatos.

Art. 184 - Findos os trabalhos de apuração, os autos da sindicância, com o relatório

da comissão, serão remetidos à autoridade que determinou a sua instauração, para

arquivamento, instauração de processo administrativo disciplinar ou adoção de outras

providências, no prazo de trinta dias, contados de seu recebimento.

Seção III

Do processo administrativo disciplinar

Art.  185  -  O  processo  administrativo  disciplinar  desenvolver-se-á  nas  seguintes

fases:

I - instauração;

II - instrução;

III - defesa;

IV - relatório; e

V - julgamento.

Subseção I

Da instauração

Art.  186  -  O  processo  administrativo  disciplinar  será  instaurado  por  ato  da

autoridade.

§ 1º - O ato conterá o nome completo do servidor processado, número de controle,

cargo  ou  função,  lotação,  a  descrição  sucinta  dos  fatos  tidos  por  irregulares,  a

indicação dos dispositivos legais em tese infringidos e a designação da comissão.

§  2º  -  Será  publicado  o  extrato  do  ato,  que  conterá  as  iniciais  do  servidor

processado, seu número de controle, o cargo ou função que ocupa.

Art.  187 -  O  processo disciplinar  será  conduzido  por  comissão,  permanente  ou

provisória,  composta  de  três  servidores  efetivos  designados  pela  autoridade

competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente.

§ 1º -  O presidente da comissão processante deverá ser ocupante de cargo de

hierarquia funcional igual ou superior à do servidor indiciado.
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§ 2º - A comissão terá um secretário designado pelo seu presidente.

§  3º  -  É vedada a  participação em comissão processante de  servidor  que seja

cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até

o terceiro grau, do servidor processado e do denunciante.

Art.  188  -  Poderá  ser  arguida  a  suspeição  ou  o  impedimento  de  membro  da

comissão, nos termos da lei.

Art. 189 - O processo administrativo disciplinar será iniciado no prazo de cinco dias,

contados da publicação do extrato do ato de instauração, e concluído em até noventa

dias da data de seu início, permitida a prorrogação por igual período.

Parágrafo único - Os membros da comissão serão dispensados de suas atribuições

para dedicação exclusiva ao encargo,  até a  apresentação do relatório  conclusivo,

sem prejuízo de seus vencimentos e vantagens decorrentes do cargo.

Art. 190 - A comissão processante exercerá suas atividades com independência e

imparcialidade, assegurado o sigilo necessário ao esclarecimento do fato ou quando

exigido pelo interesse público.

Art.  191  -  Os  membros  da  comissão  não  poderão  atuar  no  processo  como

testemunha.

Art. 192 - A comissão somente poderá proceder às oitivas com a presença de todos

os seus membros.

Parágrafo  único  -  As  reuniões  e  as  audiências  das  comissões  terão  caráter

reservado.

Subseção II

Da instrução

Art.  193  -  O  acusado  será  citado  por  mandado  expedido  pelo  presidente  da

comissão para apresentar resposta, no prazo de dez dias, assegurando-se-lhe vista

do processo no órgão.

§ 1º - A citação será feita pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento.

§ 2º - Na hipótese de recusa da citação pessoal, esta será declarada pelo servidor

incumbido da diligência, com assinatura de duas testemunhas, fluindo o prazo para

resposta.

§ 3º - Em caso de pedido de cópia dos autos, o seu custeio é de responsabilidade
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do  acusado,  salvo  se  este  apresentar  declaração  de  que  não  possui  condições

financeiras, na forma da lei.

Art. 194 - A citação conterá:

I  - cópia do ato de instauração e a data da sua publicação no Diário Oficial do

Estado;

II - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

III - prazo para resposta;

IV - indicação de rol de testemunhas qualificadas, com requerimento de intimação,

quando necessário, e outras provas a serem produzidas;

V - possibilidade de constituição de advogado;

VI - horário e local de funcionamento da Comissão; e

VII  -  informação  da  continuidade  do  processo  independentemente  do  seu

comparecimento.

Art. 195 - O acusado será citado por edital, publicado no Diário Oficial do Estado,

quando encontrar-se em lugar incerto e não sabido.

Parágrafo único - Na hipótese deste artigo, o prazo para resposta será de quinze

dias, a partir da publicação do edital.

Art.  196  -  Considerar-se-á  revel  o  acusado  que,  regularmente  citado,  não

apresentar resposta no prazo legal.

§ 1º - A revelia será declarada nos autos do processo.

§  2º  -  Para  defender  o  acusado  revel,  a  autoridade  instauradora  do  processo

designará um servidor como defensor dativo, que será ocupante de cargo efetivo de

nível igual ou superior ao do acusado.

Art. 197 - A citação será nula quando feita sem observância das prescrições desta

lei, mas o comparecimento do acusado supre a irregularidade.

Art. 198 - Os prazos começam a ser contados do dia da ciência oficial do acusado,

excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o dia do vencimento.

§  1º  -  Considera-se  prorrogado  o  prazo  até  o  primeiro  dia  útil  seguinte  ao  do

vencimento, se este recair em dia em que não houver funcionamento do órgão.

§  2º  -  Os  prazos  expressos  em  dias  contam-se  de  modo  contínuo,  não  se

interrompendo nos feriados.
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Art. 199 - Na fase de instrução, a comissão processante promoverá a tomada de

depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta

de provas, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a

completa apuração dos fatos.

Art.  200  -  É  assegurado  ao  servidor  o  direito  de  acompanhar  o  processo

pessoalmente  ou  por  intermédio  de  procurador,  arrolar  e  reinquirir  testemunhas,

produzir  provas  e  contraprovas  e  formular  quesitos,  quando  se  tratar  de  prova

pericial.

Parágrafo único - O presidente da comissão poderá denegar pedidos considerados

impertinentes,  meramente  protelatórios,  ou  de  nenhum  interesse  para  o

esclarecimento dos fatos.

Art. 201 - As testemunhas, no máximo de cinco, serão intimadas a depor mediante

mandado expedido  pelo  presidente  da comissão,  devendo a  segunda via,  com o

ciente do interessado, ser juntada aos autos.

Parágrafo único - Se a testemunha for servidor público, a expedição do mandado de

intimação será imediatamente comunicada ao chefe do órgão, onde tem exercício,

com a indicação do dia e hora marcados para inquirição.

Art. 202 - O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, sendo vedado

à testemunha trazê-lo por escrito.

§ 1º - As testemunhas serão inquiridas separadamente.

§ 2º - Na hipótese de depoimentos contraditórios ou que se infirmem, poderá ser

promovida acareação entre os depoentes.

Art.  203  -  Concluída  a  inquirição  das  testemunhas,  a  comissão  promoverá  o

interrogatório do acusado.

§ 1º - No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente,

e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, poderá

ser promovida acareação.

§ 2º - O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório e à inquirição das

testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-lhe

reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão.

Art.  204 -  Na hipótese de dúvida  sobre  a  capacidade do acusado,  a  comissão
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proporá o seu encaminhamento a exame de junta médica oficial.

Art.  205 -  Os atos  processuais  de  inquirição de testemunhas e recebimento de

defesa poderão ser delegados a comissões regionais, de modo a agilizar a tramitação

do processo.

Subseção III

Da defesa

Art. 206 - Encerrada a instrução, o presidente intimará o acusado, seu procurador

ou defensor dativo para apresentar defesa escrita, no prazo de dez dias.

§ 1º - Na hipótese de dois ou mais acusados, o prazo de defesa será comum e de

vinte dias.

§ 2º - A intimação far-se-á em audiência ou pelo correio, com aviso de recebimento.

Art. 207 - A intimação conterá:

I - os fatos imputados ao acusado;

II - os dispositivos legais infringidos e suas respectivas penas; e

III - o prazo para apresentação da defesa.

Subseção IV

Do relatório

Art.  208  -  Apresentada  a  defesa,  a  comissão  elaborará  relatório  minucioso,

reportando-se às provas em que se baseou para formar sua convicção.

§ 1º  -  O relatório  será conclusivo quanto à inocência ou  à responsabilidade do

acusado.

§  2º  -  Reconhecida  a  responsabilidade  do  acusado,  a  comissão  indicará  o

dispositivo  legal  ou  regulamentar  infringido,  a  pena  cabível  e  as  circunstâncias

atenuantes e agravantes.

Art.  209 -  O processo disciplinar,  com o relatório  da comissão, será remetido à

autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento.

Seção IV

Do julgamento

Art. 210 - A autoridade julgadora proferirá decisão, no prazo de trinta dias, contados

do recebimento do processo.

Parágrafo  único  -  Na  hipótese  de  um  acusado  com  diversidade  de  penas,  o
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julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave.

Art. 211 - Será admitido parecer jurídico, para subsidiar o julgamento.

Art.  212  -  Verificada  a  ocorrência  de  vício  insanável,  de  ofício  ou  mediante

provocação, a autoridade julgadora declarará a nulidade do processo, total ou parcial,

se necessário, com a designação de outra comissão.

Parágrafo único -  O julgamento fora do prazo legal  não implica em nulidade do

processo.

Art.  213  -  Extinta  a  punibilidade  pela  decadência,  a  autoridade  julgadora

determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor.

Art. 214 - O servidor que responder a processo administrativo disciplinar só poderá

ser  exonerado  a  pedido,  ou  aposentado  voluntariamente,  após  a  conclusão  do

processo e o cumprimento da pena aplicada.

Art. 215 - A decisão será publicada no Diário Oficial dos Poderes do Estado, com a

indicação do nome do servidor, fundamentação legal e a pena aplicada.

Art. 216 - O servidor, seu procurador ou defensor dativo será intimado da decisão

pessoalmente,  mediante  recibo  ou  por  meio  de  correspondência,  com  aviso  de

recebimento.

Art.  217 - Quando ficar constatada a existência de dano ao erário,  a autoridade

julgadora determinará a remessa dos autos à Advocacia-Geral do Estado, para as

providências administrativas e judiciais cabíveis.

Seção V

Do rito na acumulação ilícita

Art.  218 - Detectada a ilicitude na acumulação de cargos, empregos ou funções

públicas, a autoridade responsável intimará o servidor, por intermédio de sua chefia

imediata, para apresentar a opção no prazo improrrogável de dez dias contados da

intimação.

Art. 219 - O servidor que não efetuar a opção no prazo determinado ficará sujeito à

apuração de responsabilidade, em processo, com as seguintes fases:

I - instauração;

II - defesa;

III - relatório;
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IV - julgamento.

Art. 220 - A comissão processante será composta por três servidores efetivos.

Art.  221  -  A comissão  autuará  o  processo  no  prazo  de  três  dias  contados  da

publicação do extrato do ato de instauração.

Art. 222 - Após a autuação, a comissão promoverá a citação do servidor para, no

prazo  de  dez  dias,  apresentar  defesa  ou  opção,  assegurando-se-lhe  vista  do

processo no local de funcionamento da comissão.

Art.  223  -  Apresentada  a  defesa  ou  opção,  a  comissão  elaborará  relatório

conclusivo no prazo de cinco dias e o encaminhará à autoridade julgadora.

CAPÍTULO VIII

DO AFASTAMENTO PREVENTIVO

Art.  224 -  Como medida cautelar,  a  fim  de que o  servidor  acusado  de  praticar

infração  não  venha  influenciar  a  apuração  da  irregularidade,  a  autoridade

instauradora  do  processo administrativo  poderá  determinar  o  seu afastamento  do

exercício das funções do cargo.

Parágrafo único - O afastamento não excederá a noventa dias, sem prejuízo da

remuneração.

CAPÍTULO IX

DA DECADÊNCIA

Art. 225 - O exercício do dever de punição disciplinar decairá em:

I - dois anos, quando a infração ensejar a pena de repreensão;

II - quatro anos, quando a infração ensejar a pena de suspensão; e

III - cinco anos, quando a infração ensejar as penas de demissão, demissão a bem

do  serviço  público,  cassação  de  aposentadoria  ou  disponibilidade  remunerada  e

destituição de cargo em comissão ou função de confiança.

§ 1º  -  Os prazos de prescrição previstos  na lei  penal,  quando menores que os

prazos  decadenciais  de  que trata  o  “caput”,  aplicam-se às  infrações  disciplinares

tipificadas também como crimes.

§  2º  -  A contagem  do  prazo  inicia-se  na  data  do  conhecimento  do  fato  pela

autoridade competente para requerer ou instaurar o procedimento administrativo.

§ 3º  -  A instauração de sindicância  e de procedimento administrativo,  e demais
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hipóteses previstas em regulamento, interrompe o prazo decadencial de que trata o

“caput”.

§ 4º - Na hipótese de interrupção, o prazo decadencial começa a correr novamente

do dia em que cessar o motivo da interrupção.

Art.  226  -  Não  se  aplica  a  decadência  intercorrente  nos  procedimentos

administrativos disciplinares tratados neste Estatuto.

CAPÍTULO X

DO RECURSO HIERÁRQUICO

Art. 227 - Da decisão punitiva caberá recurso hierárquico, sem efeito suspensivo, no

prazo de trinta dias contados da intimação.

§ 1º - O recurso será decidido no prazo de trinta dias contados do recebimento do

processo pela autoridade, prorrogável, uma única vez, por igual período.

§ 2º - O servidor será intimado da decisão sobre o recurso hierárquico.

CAPITULO XI

DA REVISÃO

Art. 228 - O processo administrativo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo,

de  ofício  ou  mediante  requerimento,  quando  se  aduzirem  fatos  novos  ou

circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do servidor punido.

§ 1º - Em caso de falecimento, ausência ou desparecimento do servidor, qualquer

pessoa da família, até o terceiro grau, poderá requerer a revisão do processo.

§  2º  -  No  caso  de  incapacidade  do  servidor,  a  revisão  será  requerida  pelo

responsável legal.

§ 3º - No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente.

Art. 229 - A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento

para  a  revisão,  que  requer  elemento  novo,  ainda  não  apreciado  no  processo

originário.

Art. 230 - O requerimento de revisão do processo será dirigido ao Governador do

Estado, que, se o deferir, o encaminhará ao dirigente do órgão ou entidade em que se

originou o processo administrativo disciplinar, para sua instauração, no prazo de cinco

dias.

§ 1º - A comissão iniciará o processo em três dias contados da instauração e o
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concluirá no prazo de noventa dias, prorrogável por igual período.

§ 2º -  O processo de revisão, com o relatório,  será remetido ao Governador do

Estado para julgamento, no prazo de trinta dias contados do seu recebimento.

§  3º  -  Ao  processo  de  revisão  aplicam-se  os  procedimentos  do  processo

administrativo disciplinar.

Art. 231 - Julgada procedente a revisão, será declarada sem efeito a pena aplicada,

restabelecendo-se todos os direitos do servidor, exceto em relação à destituição do

cargo em comissão, que será convertida em exoneração.

Art.  232 -  Da revisão do processo administrativo disciplinar  não poderá resultar

agravamento de pena.

TÍTULO VIII

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 233 - Os prazos previstos nesta lei serão contados em dias corridos, excluindo-

se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento.

Parágrafo único - O início do prazo e o seu vencimento serão prorrogados para o

primeiro dia útil seguinte, caso ocorram em data na qual não haja expediente.

Art. 234 - Ficam mantidos até a data prevista para o término de sua concessão os

prazos e benefícios originalmente concedidos antes da vigência desta lei.

Parágrafo único - Caso a prorrogação ocorra na vigência desta lei, aplicar-se-ão as

regras deste Estatuto.

Art. 235 - Esta lei aplica-se supletivamente às carreiras regidas por leis específicas.

Art. 236 - O prazo para regulamentação do disposto no art. 110 será de seis meses,

contados da publicação desta lei.

Art. 237 - Fica revogada a Lei nº 869, de 5 de julho de 1952.

Art. 238 - Esta lei entra em vigor quarenta e cinco após a data de sua publicação.”

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições
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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 51/2013

Dá nova redação ao “caput” do art. 187 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  O art.  187 da Constituição do Estado passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Art. 187 - As ações e serviços de saúde, que incluirão o de transporte de doentes,

são  de  relevância  pública  e  cabem  ao  Poder  Público  sua  regulamentação,

fiscalização  e  controle,  na  forma  da  lei,  autorizada  a  qualquer  pessoa  física  ou

associação privada a prestação do serviço de transporte de doentes para hospitais e

clínicas,  independentemente  de  concessão,  autorização  ou  liberação  do  Poder

Público, desde que não remunerada, compreendida a saúde como direito de todos,

tornando-se a assistência a ela dever do Estado e dos membros dos Poderes titulares

de mandato eletivo.”.

Art. 2º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Pinduca Ferreira - Duarte Bechir - Anselmo José Domingos - Liza Prado - Dilzon

Melo - Braulio Braz - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Carlos Pimenta - Adelmo

Carneiro Leão - Rômulo Viegas - Ana Maria Resende - Tiago Ulisses - Célio Moreira -

Rosângela Reis  -  Neider  Moreira -  Glaycon Franco -  Dalmo Ribeiro Silva -  Paulo

Guedes -  Carlos  Henrique -  Sargento  Rodrigues -  Tadeu Martins  Leite -  Gustavo

Perrella  -  Elismar  Prado  -  Marques  Abreu  -  Pompílio  Canavez  -  Ivair  Nogueira  -

Bonifácio Mourão - Duilio  de Castro -  Luzia Ferreira -  Tenente Lúcio -  Celinho do

Sinttrocel.

Justificação: Vem-se demonstrando que, por mais esforços que os entes públicos

façam,  a  prestação  dos  serviços  de  saúde  não  satisfaz  as  carências  e  as

necessidades  da  população,  notadamente  na  regiões  mais  pobres  do  Estado  e

mesmo na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Assim, como a saúde é definida

na Constituição Federal como dever de todos, é mais do que lógico que aqueles que
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recebem  da  população  o  mandato  eletivo  sejam  especificamente  nomeados  para

esse  dever  explícito  e  pessoal,  permitindo-se  ainda  a  qualquer  pessoa  física  ou

jurídica ou à sociedade civil  se organizar de forma assistencial  e filantrópica para

cooperar na efetiva prestação dos serviços de saúde no Estado.

Os dispêndios  do  Estado com a saúde são grandiosos e ainda não assim não

satisfazem  sua  necessidade;  portanto,  a  proposta  de  emenda  à  Constituição  ora

submetida ao exame de nossos pares objetiva possibilitar que aqueles que querem

contribuir  na  assistência  à  saúde  tenham  à  luz  da  Carta  mineira  sua  devida

autorização.

Sendo  essas  as  razões  por  que  apresentamos  esta  proposta  de  emenda  à

Constituição, contamos com o apoio dos nobres pares para que seja aprovada.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA A CONSTITUIÇÃO Nº 52/2013

Dá nova redação ao “caput” do art. 186 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O “caput” do art. 186 da Constituição do Estado passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 186 - A saúde é direito de todos, e a assistência a ela é dever do Estado e dos

membros  de  Poder  titulares  de  mandato  eletivo,  assegurada  mediante  políticas

sociais  e  econômicas  realizadas  em  conjunto  ou  individualmente  com  vistas  à

eliminação  do  risco  de  doenças  e  de  outros  agravos  e  ao  acesso  universal  e

igualitário  às  ações  e  aos  serviços  para  sua  promoção,  proteção  e  recuperação,

incluindo transporte de doentes.”.

Art.  2º -  Esta emenda à Constituição do Estado entra em vigor na data de sua

publicação.

Salas das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Pinduca Ferreira - Adelmo Carneiro Leão -  Ana Maria  Resende -  Anselmo José

Domingos - Bonifácio Mourão - Braulio Braz - Carlos Henrique - Carlos Pimenta -

Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Duilio de

Castro - Elismar Prado - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Ivair



1610
____________________________________________________________________________

Nogueira - Liza Prado - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Paulo Guedes - Pompílio

Canavez - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Tadeu Martins

Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses.

Justificação:  Está  demonstrado  que,  por  mais  esforços  que  os  entes  públicos

façam,  a  prestação  dos  serviços  de  saúde  não  satisfazem  as  carências  e  as

necessidades  da  população,  notadamente  na  regiões  mais  pobres  do  Estado  e

mesmo na Região Metropolitana de Belo Horizonte.  Como a saúde é definida na

Constituição Federal como dever de todos, é mais do que lógico que aqueles que

recebem  da  população  o  mandato  eletivo  que  exercem  sejam  especificamente

incumbidos desse dever explícito e pessoal.

Dada a relevância da saúde pública, questão sobre a qual versa esta proposição,

pedimos  o  apoio  deste  Plenário  para  aprovação  desta  proposta  de  emenda  à

Constituição do Estado.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.979/2013

Declara de utilidade pública a Associação Núcleo de Inclusão e Cidadania, com

sede no Município de Sabará.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública a Associação Núcleo de Inclusão e

Cidadania, com sede no Município de Sabará.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Duilio de Castro

Justificação: A Associação Núcleo de Inclusão e Cidadania, com sede no Município

de  Sabará,  tem  por  finalidade  promover  assistência  social,  cidadania  e  inclusão

social;  promover o esporte como meio de inclusão social; criar creches e oferecer

educação infantil; desenvolver projetos, programas e serviços de geração de trabalho,

emprego  e  renda;  implementar  novos  modelos  socioprodutivos  e  sistemas

alternativos  de  produção  de  economia  solidária;  agir  em  conformidade  com  os

princípios da ética, da cidadania,  dos direitos humanos e da democracia e outros



1611
____________________________________________________________________________

valores  universais;  formar  e  capacitar  o  cidadão,  através  de  cursos

profissionalizantes,  para  a  inserção  no  mercado  de  trabalho;  promover  o

desenvolvimento  sustentável  através  de  parceria  com  o  poder  público  e  o  setor

privado; e dar apoio à gestão pública e aos serviços públicos no desenvolvimento das

políticas públicas, em especial nas áreas de assistência social, educação, saúde e

esporte.

Para a declaração da utilidade pública da entidade, conto com o apoio dos nobres

pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.980/2013

Dá a denominação de Mário José Alves ao trecho da Rodovia LMG-738 situado no

Município de Coromandel.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Mário José Alves o trecho da Rodovia LMG- 738 situado

no Município de Coromandel.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Zé Maia

Justificação: De acordo com a Lei nº 13.408, de 1999, a escolha da denominação

de  estabelecimentos,  instituições  e  próprios  do  Estado  deve  recair  em  nome de

pessoas falecidas que se tenham destacado por  notórias  qualidades e relevantes

serviços prestados à coletividade.

A par dessas exigências, propomos dar ao trecho da LMG-738 situado no Município

de Coromandel o nome do inesquecível Mário José Alves.

Nascido em 14/10/27, casou-se com D. Belmira Alves, com quem teve três filhos.

Não obstante ter  sido um homem simples e humilde, era carismático, querido por

todos e foi um desbravador da região de Coromandel.  Além de se ocupar com as

atividades agropecuárias e comerciais,  das quais dependia o seu sustento, estava

sempre  disposto  a  prestar  auxílio  ao  próximo  e  atento  às  necessidades  da
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comunidade. O seu falecimento, ocorrido em 1966, deixou uma grande lacuna, e seu

nome desperta em toda a população local boas lembranças e admiração por seu

exemplar modo de vida. É justa e oportuna, portanto, a homenagem pública que se

pretende prestar-lhe.

- 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 3.981/2013

Dá denominação a trecho da Rodovia MGC-479, que liga o Município de Chapada

Gaúcha ao Município de Arinos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Rodovia Guimarães Rosa o trecho da Rodovia MGC-479,

localizado no Município de Chapada Gaúcha, que liga este Município ao Município de

Arinos.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Paulo Guedes

Justificação: Esta proposição visa denominar Rodovia Guimarães Rosa o trecho da

Rodovia  MGC-479,  localizado  no  Município  de  Chapada  Gaúcha,  que  liga  este

Município ao Município de Arinos.

João Guimarães Rosa foi um cidadão mineiro, um dos mais importantes escritores

da literatura brasileira de todos os tempos, eleito por unanimidade em 1963 como

membro da Academia Brasileira de Letras, além de médico e diplomata. Escreveu

várias  obras importantes  e quase todas  elas  ambientando-se no chamado sertão

brasileiro,  destacando  a  luta  dos  sertanejos.  Sua  principal  obra,  o  livro  "Grande

Sertão: Veredas", se passa em área que se acredita ser parte do Estado de Minas

Gerais. O autor descreve com riqueza de detalhes a região da Bacia do Rio Urucuia e

o Rio São Francisco. Em 1989, foi criado no Município de Chapada Gaúcha o Parque

Nacional Grande Sertão Veredas, em homenagem a João Guimarães Rosa.

Como reconhecimento da importância desse ilustríssimo mineiro e pelas  razões

aqui expostas, solicito aos nobres colegas parlamentares aprovação deste projeto de



1613
____________________________________________________________________________

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 3.982/2013

Declara  de  utilidade  pública  o  Consórcio  Intermunicipal  de  Desenvolvimento

Integrado da Microrregião  da Serra  Geral  de  Minas  -  Uniãogeral  -,  com sede no

Município de Janaúba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Consórcio  Intermunicipal  de

Desenvolvimento Integrado da Microrregião da Serra Geral de Minas - Uniãogeral,

com sede no Município de Janaúba.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Paulo Guedes

Justificação:  O  Consórcio  Intermunicipal  de  Desenvolvimento  Integrado  da

Microrregião da Serra Geral de Minas - Uniãogeral -, constituído em março de 2003, é

pessoa  jurídica  de  direito  privado  e  sem  fins  lucrativos,  tendo  como  objetivo  a

representação  política  regional  dos  Municípios  de  Catuti,  Espinosa,  Gameleiras,

Jaíba, Janaúba, Mamonas, Manga, Matias Cardoso, Mato Verde, Monte Azul, Nova

Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Riacho dos Machados, Serranópolis de Minas e

Verdelândia, todos localizados no Território da Cidadania Serra Geral.

O Consórcio Uniãogeral realiza diversas atividades de apoio aos Municípios que o

integram, capacita técnicos e gestores municipais,  elabora e executa projetos que

beneficiam a região e faz a gestão, no Território Serra Geral, do Sistema Estadual de

Transporte em Saúde - Sets -,  instituído pelo Estado de Minas Gerais através da

Resolução SES nº 2024, de 16 de setembro de 2009.

O  Consórcio  coordena  ações  que  visam  ao  combate  à  pobreza,  ao

desenvolvimento da educação, à proteção do meio ambiente, à melhoria dos serviços

de saúde e ao desenvolvimento social e econômico dos 16 Municípios representados.

Diante do exposto, encaminho este projeto de lei para a aprovação desta egrégia
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Casa Legislativa.

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.983/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Piumhi 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 Piumhi o imóvel

com área de 360,00 m² (trezentos e sessenta metros quadrados), conforme matrícula

nº 8.659, de 11/12/1980, registrado no Livro 3-Q, fl. 97, mais registro nº 29.418, Livro

3-S, fl. 41 do Livro de Notas do Cartório de Registro de Imóveis de Piumhi.

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

construção de uma unidade básica de saúde, entre outros fins.

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

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

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

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: Atualmente o Município, não dispondo de imóveis próprios suficientes

para acomodar toda a sua unidade de saúde, está sujeito a eventuais gastos mensais

com  locações  de imóveis,  o  que vem onerando  de forma considerável  os  cofres

públicos.

Dessa  forma,  visando  preservar  o  referido  imóvel  e,  principalmente,  dar  a  ele

funcionalidade, uma vez que o bem está ocioso e sujeito a invasões e depreciação,

pretende a Prefeitura de Piumhi instalar no local, de forma gradativa, uma unidade

básica de saúde.  A instalação de tal  obra,  além de trazer uma grande economia,

ainda facilitará o acesso à população que buscar atendimento médico

Pelo aludido, contamos com os nobres pares para a aprovação desta proposição.

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

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.984/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pimenta 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 Pimenta o imóvel

com área de 3000,00 m² (três mil metros quadrados), conforme matrícula nº49.459 de

9 de março de 2009, registrado sob o Livro 2, fls. 1 e registro anterior sob o Livro 2,

fls. 1 em 26 de agosto de 1986 do Livro de Notas do Cartório de Registro de Imóveis

de Formiga.

Parágrafo único -  O imóvel  a que se refere o “caput”  deste  artigo  destina-se a

construção de uma unidade básica de saúde, uma academia de saúde, uma creche

pró-infância, entre outros.

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

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

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

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: Atualmente o Município de Pimenta, não dispondo de imóveis próprios

suficientes para acomodar toda sua unidade de saúde e atendimento à população,

está sujeito a eventuais gastos mensais com locações de imóveis para instalação

desses serviços, o que vem onerando de forma considerável os cofres públicos.

Dessa  forma,  visando  preservar  o  referido  imóvel  e,  principalmente,  dar-lhe

funcionalidade,  o  qual  está  ocioso,  sujeito  a  invasões  e  depreciação,  pretende a

Prefeitura de Pimenta instalar no local, de forma gradativa, uma unidade básica de

saúde - UBS -, uma academia de saúde, e uma creche pró-infância.

A instalação de tal obra, além de trazer uma grande economia, ainda facilitará em

grande escala a população que buscar atendimento médico.

Pelo aludido contamos com os nobres pares na aprovação da proposição em tela

que será de grande benefício para o município de Pimenta.

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

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 3.985/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Amigos do Bairro Munu, com

sede no Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Amigos do

Bairro Munu, com sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Glaycon Franco

Justificação:  A Associação  Comunitária  Amigos  do  Bairro  Munu,  com  sede  no

Município  de Itabirito,  é  uma entidade civil  sem fins  lucrativos,  tendo por  objetivo

principal e fundamental a tentativa de resolução de problemas e busca de melhoria na

qualidade de vida, através de um serviço social que busca atender as demandas de

idosos ou pessoas com deficiência que necessitam de equipamentos como cadeiras

de  rodas,  cadeiras  de  banho,  muletas,  andadores,  bengalas  e  auxílio  para

medicamentos  e  consultas.  A  Associação  promove  todos  os  anos  o  projeto

Comemoração Natalina, quando fornece brinquedos e alimentação para as famílias

carentes do bairro.

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. 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 os meus nobres pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.986/2013

Declara de utilidade pública o Clube do Cavalo de Conselheiro Lafaiete, com sede

no Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica declarado de utilidade pública o  Clube do Cavalo  de  Conselheiro

Lafaiete, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Glaycon Franco

Justificação: O Clube do Cavalo de Conselheiro Lafaiete, situado nesse Município,

é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos  que  tem  por  objetivo  principal  realizar

exposições,  concursos  de  marchas,  provas  de  hipismo,  leilões,  cavalgadas,

seminários, cursos, palestras e demais modalidades de serviço e lazer, com o intuito

de  atrair  pessoas  de  várias  regiões  para  os  eventos  e  aumentar  a  demanda  de

turistas  na  cidade.  O  clube  também  busca  criar  e  administrar  escolas

profissionalizantes e ambulatórios ligados a órgão público e promover a terapia e a

fisioterapia equestres.

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. 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 os meus pares a aprovarem esta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.987/2013

Declara de utilidade pública a entidade Farroupilha Futebol Clube, com sede no

Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública a entidade Farroupilha Futebol Clube,

com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Anselmo José Domingos



1618
____________________________________________________________________________

Justificação: O Farroupilha Futebol Clube, fundado em 27/10/1983, com sede no

Município  de  Contagem  é  uma  sociedade  civil  sem  fins  lucrativos,  composta  de

número ilimitado de sócios.

Essa entidade tem por finalidade a difusão de atividades sociais, cívico- culturais e

desportivas, principalmente o futebol, podendo, ainda, praticar ou competir em todas

as modalidades esportivas amadoristas especializadas, inclusive o futebol feminino,

nos termos da legislação vigente.

Cabe ainda ressaltar que a referida entidade não remunera os membros de sua

diretoria, não distribui lucros, vantagem nem bonificação a seus diretores.

Nestes termos, conto com a 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 3.988/2013

Declara de utilidade pública a Associação Mineira de Excelência no Esporte, com

sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  a  entidade  Associação  Mineira  de

Excelência no Esporte, com sede Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação: A Associação Mineira Excelência no Esporte - AMEE -, fundada em

28/2/2012, com sede em Belo Horizonte, é uma entidade sem fins lucrativos que tem

por  objetivo a promoção da assistência  social,  desenvolvendo a prática esportiva,

garantindo, assim, o direito constitucional da prática esportiva para todos. Além disso,

a  AMEE promove  a  cultura,  a  defesa  e  a  conservação do patrimônio  histórico  e

artístico.

É importante destacar, ainda, que a entidade, em todo o desenvolvimento de suas

atividades,  não  faz  discriminação  de  raça,  cor,  sexo  ou  religião,  observando  os

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e
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eficiência.

Nestes termos, conto com a 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 3.989/2013

Declara de utilidade pública o Centro de Alto Desenvolvimento Solidário - Cades -,

com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado de  utilidade pública  o  Centro  de  Alto  Desenvolvimento

Solidário - Cades -, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Anselmo José Domingos

Justificação: O Centro de Alto Desenvolvimento Solidário - Cades -, fundado em 19

de maio de 2011, é uma associação sem fins lucrativos, beneficente, educacional,

cultural e de assistência e promoção social.

Tem por finalidades promover o bem-estar físico, social e cultural dos assistidos,

propiciando-lhes  atividades  ocupacionais,  estimulando  o  seu  desenvolvimento

participativo e visando à melhoria da qualidade de vida e o estímulo à geração de

trabalho, emprego e renda.

Destacam-se ainda entre seus objetivos a coordenação e execução de projetos e

programas sociais comunitários de incentivo a atividade de aperfeiçoamento técnico e

profissional,  cultural  e  educacional;  prestação de assessoria de gestão,  contábil  e

jurídica  aos  empreendimentos  a  ela  filiados;  resgatar  pessoas  da  delinquência,

miséria  e  pobreza,  com  ações,  assistência  e  promoção  social,  com  práticas

fundamentadas nos princípios da economia solidária de geração de renda, trabalho e

emprego de amparo à juventude e à terceira idade, criação de escolas e instituição de

unidades complementares de apoio à saúde e educação regulares.

Cabe ressaltar que a referida entidade não remunera os membros de sua diretoria,

não distribui lucros, vantagem ou bonificação a seus diretores, sob qualquer forma.
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Nestes termos conto com a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.990/2013

Prorroga o prazo estabelecido pelo parágrafo único do art. 7º da Lei nº 17.110, de 1º

de  novembro  de  2007,  que  dispõe  sobre  o  reconhecimento  de  localidade  como

estância climática ou hidromineral, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O prazo para edição de lei específica para o reconhecimento de estâncias

climáticas previsto no parágrafo único do art. 7º da Lei nº 17.110, de 1º de novembro

de 2007, fica prorrogado por dez anos contados a partir de 1º de novembro de 2007.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: Por força do “caput” do art. 7º da Lei nº 17.110, de 1º de novembro de

2007, as localidades de Monte Verde, Distrito do Município de Camanducaia, e de

Maria da Fé foram reconhecidas como estâncias climáticas.

Diante do exposto no paragrafo único do art. 7º dessa lei, o reconhecimento das

estâncias  deverá  ser  ratificado  por  meio  da  edição  de  lei  específica,  desde  que

atendidos os requisitos legais.

O art.  2º  da referida  lei  estipula requisitos  gerais  para que uma localidade seja

reconhecida como estância climática ou hidromineral, os quais se referem à estrutura

das localidades e ao plano diretor municipal. O atendimento a esses requisitos deve

ser atestado pela Secretaria de Estado de Turismo.

No art. 3º, a lei estabelece ainda requisitos específicos cujo atendimento deve ser

comprovado por meio de estudos climatológicos baseados em dados relativos a um

período de 30 anos.

Ocorre que o prazo estabelecido para a elaboração de legislação específica não foi

suficiente,  considerando  que  os  requisitos  legalmente  exigidos  dependem  de

investimentos, que não foram realizados em tempo.
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Vale destacar que as estâncias climáticas de Monte Verde e Maria da Fé recebem

visitantes o ano todo, em especial amantes da natureza e do ecoturismo, que buscam

o maravilhoso cenário que remete a paisagens dos Alpes suíços,  além de serem

ótimas opções para quem procura o clima frio das montanhas e a paz do convívio

íntimo com a natureza.

As localidades são habitadas por pessoas comprometidas com a preservação de

suas belezas naturais e a manutenção das características originais dos Municípios,

buscando ao mesmo tempo o desenvolvimento sustentável, especialmente no campo

do ecoturismo.

Não restam dúvidas quanto à importância dessas localidades para o cenário do

turismo mineiro. Assim, a prorrogação do prazo estabelecido no parágrafo único do

art. 7º da Lei nº 17.110, de 2007, é de suma importância para a complementação dos

requisitos legais e a ratificação do reconhecimento das estâncias climáticas, que será

um importante fator de fomento ao turismo local.

Por essas razões, aguardo dos meus nobres pares a aprovação desta proposição.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de Justiça  e de Minas e Energia para

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

PROJETO DE LEI Nº 3.991/2013

Declara  de  utilidade  pública  o  Clube  de  Mães,  com  sede  no  Município  de

Alvinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  o  Clube  de  Mães,  com  sede  no

Município de Alvinópolis.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Neider Moreira

Justificação: O Clube de Mães atende a todos os requisitos da Lei nº 15430, de

2005.  Fundado  em  30/11/69,  no  Município  de  Alvinópolis,  tem  por  objetivos

estatutários a promoção e a valorização da mulher; a melhoria da qualidade de vida

das família; o desenvolvimento de atividades de geração de renda para os usuários e

seus dependentes; entre outros.
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Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação dos meus nobres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.992/2013

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Lar Fraterno de Itaúna, com

sede no Município de Itaúna.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Lar Fraterno

de Itaúna, com sede no Município de Itaúna.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Neider Moreira

Justificação: A Associação Beneficente Lar Fraterno de Itaúna atende a todos os

requisitos da Lei nº 15.430, de 2005. Fundada em 29/7/2011, tem por finalidade a

promoção  de  assistência  social  através  de  apoio,  orientação  e  acolhimento

institucional a crianças de ambos sexos, bem como adolescentes do sexo feminino,

que se encontram em situação de risco, no sistema de internato, sob a modalidade

Casa Lar, entre outras.

Em face do exposto, apresento este projeto de lei para apreciação dos meus nobres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.993/2013

Altera o art. 17 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o

Imposto  sobre  a  Propriedade  de  Veículos  Automotores  -  IPVA  -  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 17 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, passa a vigorar
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com a seguinte redação :

“Art.17º  -  Do  produto  da  arrecadação  do  IPVA,  incluídos  os  acréscimos  legais

correspondentes, 25% ( vinte e cinco por cento) serão destinados aos Municípios, de

forma carimbada, a ser usada exclusivamente em projetos de mobilidade urbana, e

os 75% ( setenta e cinco por cento ) restantes serão compartilhados entre o Estado e

o Município onde se encontrar registrado, matriculado ou licenciado o veículo.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  O referido  projeto  de  lei  trata  da  realização de projetos  acerca  da

mobilidade urbana, visando promover articulação das políticas de transporte, trânsito

e  acessibilidade  universal,  a  fim  de  proporcionar  a  qualificação  do  sistema  de

mobilidade  urbana  e  garantir  acesso  amplo  e  democrático  ao  espaço  de  forma

segura.

Sabedores  da  importância  desse  tema  e  que  os  governos  federal,  estadual  e

municipal  se  mostram  unidos  na  busca  de  soluções  que  viabilizem  melhores

condições de trânsito para a população, apresentamos também este projeto em nível

estadual  para,  além de alertar  sobre o  tema,  somarmos forças concretamente  na

mesma direção dos outros níveis de governo, em busca de condições de vida mais

favoráveis a todos.

Por isso, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta

proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 3.994/2013

Proíbe empresas  e  estabelecimentos comerciais  que disponibilizam atendimento

telefônico gratuito - 0800 - de recusarem ou bloquearem ligações de celulares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.1º  -  As  empresas  e  os  estabelecimentos  comerciais  que  disponibilizam  o

atendimento  telefônico gratuito  com o prefixo  0800 ficam proibidos de  recusar  ou

bloquear ligações realizadas através de celulares pré-pagos ou pós-pagos.
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Art.2º  -  O  descumprimento  por  parte  das  empresas  e  dos  estabelecimentos

comerciais do que trata esta lei implicará em:

I - multa de 30.000 Ufemgs (trinta mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais;

II - devolução do valor da ligação, corrigido monetariamente, ao consumidor;

III - em caso de reincidência, a cassação da inscrição estadual.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação: O uso de celular no Brasil está em amplo crescimento. De acordo com

dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel -, já são 250,8

milhões de linhas ativas no país. Isso nos mostra quão expressivo é o uso de celular

no Brasil, cuja população está cada vez mais aderindo aos dispositivos móveis em

seu dia a dia. O número de linhas ativas supera até o próprio número de habitantes

de  nosso  país.  Muito  disso  se  deve  ao  preço  acessível  dos  aparelhos  celulares

ofertados pelos grandes varejistas, aliado ao aumento do poder aquisitivo da classe

média brasileira. Além disso, o custo das ligações de celulares tem apresentado, a

cada ano,  uma redução  significativa,  devido,  principalmente,  à  modernização e  à

tecnologia oferecidas pelo sistema de telecomunicações.

Portanto, não é justificável que as empresas e os estabelecimentos recusem ou

bloqueiem ligações de celulares para o atendimento telefônico gratuito, dificultando a

vida do consumidor, que muitas vezes necessita de uma informação, mas se encontra

em trânsito, em uma situação de emergência ou de trabalho.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.995/2013

Torna obrigatória a divulgação do serviço Viva Voz 132, do governo federal, que

orienta e informa sobre a prevenção e o uso de drogas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os estabelecimentos de saúde públicos e privados, delegacias de

polícia e centros de atendimento social, no âmbito do Estado, obrigados a divulgar o
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serviço Viva Voz 132, do governo federal.

§ 1º - O serviço Viva Voz 132, do governo federal, orienta e informa sobre os riscos

do uso indevido de drogas e seus efeitos no organismo, além de auxiliar na busca de

locais para tratamento.

§ 2º - Os avisos deverão ser feitos com cartazes, placas ou adesivos, com texto

informativo sobre:

I - o telefone de atendimento 132;

II  -  o  tipo  de  serviço  prestado  pelo  teleatendimento:  orientações  e  informações

sobre a prevenção e o uso de drogas e auxílio para busca de locais para tratamento;

III - regime de atendimento: vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana.

§ 3º - A divulgação a que se refere o “caput” deste artigo se dará por uma das

seguintes formas:

I - pela fixação de cartaz em local visível a que o público tenha acesso;

II - pela impressão nos veículos de propriedade dos estabelecimentos;

III  -  pela  inclusão,  em  todas  as  peças  publicitárias  contratadas  pelos

estabelecimentos, quer para imprensa escrita,  falada, televisiva, quer por qualquer

outro meio de publicidade, como folhetos, cartazes;

IV - pelo endereço eletrônico dos estabelecimentos.

§  4º  -  A divulgação,  ora  tornada  obrigatória,  deverá  merecer,  em qualquer  das

formas previstas no § 3º, o necessário destaque, em termos de tamanho, tipo de letra

e localização.

Art. 2º - O descumprimento desta lei implicará nas seguintes sanções:

I - advertência por escrito;

II - em caso reincidência nos estabelecimentos públicos de saúde, nas delegacias

de  polícia  e  nos  centros  de  atendimento  social  da  rede  pública  estadual,  o

responsável pela instituição ficará sujeito a sanções administrativas;

III  -  em  caso  de  reincidência  em  estabelecimentos  de  saúde  e  centros  de

atendimento social particulares, estes não poderão firmar convênio ou contrato com o

governo  do  Estado  pelo  período  de  dois  anos,  a  contar  da  data  da  segunda

advertência.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação: O serviço Viva Voz do governo federal já atendeu mais de 26,4 mil

pessoas, por meio de ligações gratuitas para o número 132, prestando orientações e

informações sobre os riscos do uso de drogas e seus efeitos no organismo, bem

como oferecendo auxílio para a busca de locais de tratamento.

Com o atendimento em horário integral, houve um aumento de 85% no número de

pessoas atendidas. A maioria é de homens com mais de 35 anos, ensino fundamental

incompleto, solteiro e renda de até cinco salários mínimos.

Segundo a página eletrônica do programa, a maioria das ligações são feitas pelos

próprios usuários de drogas (49%) ou familiares (23%), em busca de informações

(42%) ou para solicitar material informativo (12%), além de questionar sobre locais de

atendimento (11%). Do total de atendimentos prestados, 9.586 pessoas (36%) não

sabiam  onde  buscar  qualquer  tipo  de  ajuda,  internação  ou  esclarecimento  sobre

drogas antes de entrar em contato com o Viva Voz.

Entre as  pessoas que procuraram o serviço Viva Voz e identificaram o local  de

origem (18.179), a maioria é do estado de São Paulo (2.938), seguido pelo Rio de

Janeiro (1.994), Rio Grande do Sul (1.899), Minas Gerais (1.779) e Bahia (1.428).

É  preciso  ampliar  o  acesso  à  informação  sobre  o  serviço  Viva  Voz  para

dependentes de drogas e seus familiares buscarem ajuda com maior  facilidade e

precisão. Assim, conto com o apoio de meus pares para a aprovação deste projeto de

lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Combate ao Crack para

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

PROJETO DE LEI Nº 3.996/2013

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Guarará 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 Guarará o imóvel

constituído por um terreno com área de 112m2 (cento e doze metros quadrados) com

as  respectivas  benfeitorias,  com  limites  e  confrontações  descritos  na  matrícula,

devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Guarará,
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sob o nº R2/296, Fls. 90v, Livro 2-A, de 15 de maio de 1978.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será destinado à

promoção de ações e serviços de interesse público.

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. 1°.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo formalizar a doação de terreno de

propriedade do Estado ao Município de Guarará. Visa a atender ao interesse público,

tendo em vista que o Poder Executivo Municipal pretende incorporá-lo ao patrimônio

municipal com vista à utilização do espaço para a promoção de ações e serviços de

interesse público, uma vez que o Município carece de áreas para tal finalidade.

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

Deputados e Deputadas para 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 3.997/2013

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  autenticação  eletrônica  nos  boletos  e

documentos de compensação bancária e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as instituições recebedoras de títulos, faturas e boletos de cobrança,

obrigadas a autenticar eletronicamente o referido documento para a efetivação do

pagamento.

Parágrafo único - Consideram-se títulos, faturas e boletos de cobrança todos os

documentos utilizados como instrumento de pagamento de bens e serviços em geral.

Art.  2º  -  Ficam  excetuados  para  fins  desta  lei,  os  pagamentos  realizados  pela

internet e via caixa eletrônico.

Art. 3º - As empresas terão um prazo de até cento e vinte dias para a adequação de

seus serviços.



1628
____________________________________________________________________________

Art. 4º - A inobservância das disposições previstas nesta lei importará, no que for

cabível, a aplicação das penalidades contidas no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de

setembro de 1990.

Art.  5º  -  Aos  órgãos de defesa do consumidor  do  Poder  Executivo  e do  Poder

Legislativo,  dentro  de  suas  competências  legais,  cabe  a  adoção  das  medidas

necessárias para fiel cumprimento das disposições contidas nesta lei.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação: Esta proposta de lei visa garantir a todos os consumidores no âmbito

do Estado a autenticação eletrônica em seus documentos de cobrança, como uma

maneira  de  se  manter  visível  o  pagamento  e  não  se  perder  em  papel  anexo  a

quitação de faturas  e boletos  bancários.  Note-se que esta  é  uma prática  comum

adotada há tempos por instituições financeiras e de recebimento de contas e que vem

prejudicando demasiadamente a todos os cidadãos. Inúmeras são as reclamações

registradas  em  órgãos  de  defesa  do  consumidor  quando  papéis  em  anexo  são

grampeados em boletos bancários com a autenticação daquele pagamento. Ressalte-

se que essa mudança expõe o consumidor ao incômodo de ter mais papéis,  sem

falarmos no risco de perda do comprovante emitido. Entendo que o consumidor não

pode ser o único responsável por comprovar o pagamento, uma vez que a escolha da

forma e do papel impróprios não é dele.

Assim,  colocando  a  autenticação  eletrônica  no  próprio  documento  como  o

mecanismo mais adequado para comprovação válida de um pagamento, apresento

esta proposição para aprovação de meus pares, levando-se em consideração ainda o

clamor público para que seja este o único procedimento adotado para quitação de

faturas e boletos bancários.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 3.998/2013

Proíbe, no âmbito do Estado, a distribuição e a comercialização de medicamentos
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cujo princípio ativo seja o misoprostol.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  proibidas  no  Estado  a  distribuição  e  a  comercialização  de

medicamentos cujo princípio ativo seja o misoprostol.

Art. 2º - O descumprimento do disposto no art. 1º implica multa de 30.000 Ufemgs

(trinta mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) e, em caso de reincidência, o

estabelecimento comercial terá cassada sua licença para funcionamento.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação: O misoprostol é a versão sintética da prostaglandina E1 (PGE1), que

inicialmente era usado no tratamento e prevenção de úlcera do estômago. Entretanto

essa substância era usada ilegalmente como abortivo, com o nome de Cytotec. O

Cytotec foi introduzido no Brasil em 1984 através do laboratório Searle, sem qualquer

restrição de compra nas farmácias até 1991, pois era aprovado para tratamento de

úlceras  gástrica  e  duodenal.  Todavia,  logo  descobriram-se  suas  propriedades

abortivas.  Posteriormente  o  Ministério  da  Saúde  limitou  sua  venda  exigindo  a

retenção  de  prescrição  médica.  Sua  comercialização  é  proibida  no  Brasil  para  o

público geral, desde 1998. Porém, a mídia denuncia atualmente a venda clandestina

do  medicamento  em  algumas  farmácias  e  drogarias  e  também  pela  internet.  É

registrado na Anvisa pelo nome Prostokos, da Infan Indústria Química Farmacêutica

Nacional S.A,. para uso hospitalar.

A propositura objetiva preservar a saúde da mulher, pois, seguramente, o uso de

forma indiscriminada dessa substância pode levar à morte.

- 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 3.999/2013

Faculta à pessoa idosa e à pessoa com deficiência a vacinação em seu domicílio

durante  as  campanhas  realizadas  no  âmbito  do  Estado,  sempre  que  houver  a

impossibilidade  de seu deslocamento  até  os  postos  de  atendimento,  e  dá  outras

providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica facultada à pessoa idosa e à pessoa com deficiência a vacinação em

seu domicílio durante as campanhas realizadas no âmbito do Estado, sempre que

houver  a  impossibilidade  de  seu  deslocamento  até  os  postos  destinados  ao

atendimento.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, entende-se por pessoa idosa aquela com

idade igual ou superior a sessenta anos.

Art.  2º  -  As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por  conta de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é facultar à pessoa idosa e a pessoa

com deficiência a vacinação em seu domicílio durante as campanhas realizadas no

âmbito do Estado, sempre que houver a impossibilidade de seu deslocamento até os

postos destinados ao atendimento.

Entendemos que esta seja uma medida de grande relevância social, portanto peço

apoio aos meus ilustres pares, para aprovação do projeto de lei em tela.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.000/2013

Determina  a  instalação  de  proteção  transparente  nos  balcões  utilizados  para

exposição de alimentos consumidos no sistema de autosserviço ou "self-service".

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam  os  restaurantes,  bufês  e  demais  estabelecimentos  comerciais

similares que servem refeições ao consumidor na forma de autos serviço ou “self-

service”, em suas dependências ou em outro local contratado, ainda que em evento

reservado  ou  de  acesso  restrito,  obrigados  a  instalar  proteção  de  material

transparente, resistente e atóxico acima dos balcões ou mesas onde os alimentos são

servidos e expostos, sejam alimentos quentes, sejam frios, a fim de garantir a higiene

do produto mesmo diante do seu manuseio pelos consumidores ao se servirem.
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Parágrafo  único  -  A referida  proteção  poderá  ser  de  vidro,  acrílica  ou  de outro

material que atenda as determinações do “caput”, devendo ser disposta em tamanho

suficiente  para  cobrir  todos  os  pratos  e  alimentos  expostos,  com  espaço entre  a

proteção e o balcão que permita o manuseio sem contaminação dos alimentos ao

serem servidos.

Art. 2º - Os estabelecimentos abrangidos por esta lei terão o prazo de cento e vinte

dias para se adequarem a esta determinação, contados de sua publicação.

Art. 3º - O descumprimento do que dispõe esta lei acarretará aos infratores multa no

valor  de  300  Ufemgs  ((trezentas  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais),

aplicada em dobro em caso de reincidência.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Leonardo Moreira

Justificação: Os alimentos dispostos na forma de "self-service" - onde as pessoas

podem se servir da comida e bebida dispostas num móvel, numa mesa ou em um

balcão - estão vulneráveis a todos os tipos de bactérias, fungos, vírus e outros micro-

organismos,  que  podem  comprometer  a  saúde  dos  consumidores,  os  quais,  na

maioria  das  vezes,  são  os  próprios  transmissores  destes  micro-organismos  e

contaminam os alimentos expostos ao se servirem, por meio do suor, da saliva, do

cabelo, etc.

A proteção sugerida não vai acabar totalmente com esse risco, mas visa atenuar a

eventual contaminação dos alimentos expostos no balcão pelo manuseio e circulação

de pessoas, sem retirar a imprescindível transparência do alimento ao consumidor, o

qual poderá servir-se por uma abertura entre a proteção e o balcão que permita o

manuseio do alimento sem a sua contaminação.

Esta  proposição  visa  dar  ao  consumidor  uma  garantia  maior  de  higiene  e

conservação  do  produto  exposto,  do  qual  ele  mesmo  se  servirá.  Em  razão  da

simplicidade da matéria, cuja aplicação não acarretará em investimentos sofisticados

ou caros  aos estabelecimentos  comerciais  abrangidos,  mas  culminará em grande

benefício  à  saúde  de  seus  consumidores,  conto  com  o  apoio  dos  nobres

parlamentares para a aprovação deste projeto de lei.
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-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Dinis

Pinheiro. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.003/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.001/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Recanto  dos  Animais  -  Reaob  -,  com  sede  no

Município de Ouro Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Recanto dos Animais - Reaob -, com

sede no Município de Ouro Branco.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Fred Costa

Justificação:  A Recanto  dos  Animais,  com  sede  no  Município  de  Ouro  Branco,

fundada no ano de 2012, é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos e de duração

indeterminada.

Cumprindo totalmente suas finalidades sociais e estatutárias, a entidade exerce sua

função  plena  e  regular  há  mais  de  um  ano.  A entidade  tem  por  finalidade  dar

assistência  veterinária  a  animais  abandonados,  doentes,  feridos  ou  vitimas  de

crueldade, abuso ou maus-tratos, em suas instalações clínicas, ou em outros lugares,

obedecendo  às  prescrições  do  Estatuto.  Recolhe,  sempre  que  possível,  animais

abandonados ou extraviados, encaminhando-os, depois de tratados, para adoção.

Além  dessa  importante  atribuição,  a  entidade  defende  o  meio  ambiente

ecologicamente equilibrado, impedindo e reprimindo práticas que coloquem em risco

seu equilíbrio, promovendo campanhas de educação e conscientização e difundindo

o amor e o respeito aos animais e ao meio ambiente.

A concessão do título de utilidade pública  é de imensurável  importância para  a

entidade, pois poderá firmar parcerias com diversos órgãos públicos estaduais. Será

viabilizada,  assim,  a  ampliação  da  sua  atuação  em  prol  da  comunidade,  o

prosseguimento de seus múltiplos projetos e o desenvolvimento de novos.

Diante  do  exposto,  contamos  com  o  apoio  de  nossos  nobres  pares  para  a

aprovação  deste  projeto  de  lei,  que  acreditamos  ser  indispensável  para  que  a
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entidade possa dar sequência a seus trabalhos em Ouro Branco.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.002/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Pais  e Amigos dos Excepcionais -

Apae - de Ouro Branco, com sede no Município de Ouro Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Ouro Branco, com sede no Município de Ouro Branco.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Fred Costa

Justificação: A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de Ouro

Branco,  com  sede  no  Município  de  Ouro  Branco,  fundada  no  ano  de  1984,  é

considerada  uma  entidade  filantrópica,  sem  fins  lucrativos  e  de  duração

indeterminada.

Cumprindo totalmente suas finalidades sociais e estatutárias, a entidade exerce sua

função plena e regularmente há quase 29 anos. A Apae de Ouro Branco tem por

finalidade promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência,

preferencialmente  intelectual  e  múltipla,  e  com  transtornos  globais  do

desenvolvimento,  de  todas  as  faixas  etárias,  buscando  assegurar-lhes  o  pleno

exercício da cidadania; prestar serviços na área de educação especial às pessoas

com deficiência,  preferencialmente  intelectual  e  múltipla;  gerir  serviços e  distribuir

benefícios  socioassistenciais,  de  forma  gratuita,  permanente  e  continuada  aos

usuários da assistência social e a quem deles necessitar; incentivar a participação da

comunidade  e  das  instituições  públicas  e  privadas  nas  ações  e  nos  programas

voltados à prevenção e ao atendimento da pessoa com deficiência, preferencialmente

intelectual e múltipla.

A concessão do título de utilidade pública é de imensurável importância para a Apae

de Ouro Branco, que poderá firmar parcerias com diversos órgãos públicos estaduais,
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viabilizando  a  ampliação  da  sua  atuação  em  prol  da  comunidade,  bem  como  a

possibilidade de prosseguir com seus múltiplos projetos e de instaurar novos.

Diante  do  exposto,  contamos  com  o  apoio  de  nossos  nobres  pares  para  a

aprovação  deste  projeto  de  lei,  que  acreditamos  ser  indispensável  para  que  a

entidade possa dar sequência a seus trabalhos em Ouro Branco.

- 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 Nº 4.003/13

Torna  obrigatório  que  as  informações  sobre  produtos  e  serviços  oferecidos  por

estabelecimentos comerciais sejam prestadas de forma clara, de modo a facilitar o

entendimento por idosos e deficientes visuais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.1º  -  Fica instituída a obrigatoriedade de que os estabelecimentos comerciais

prestem  informações  claras  sobre  os  produtos  e  serviços  oferecidos,  de  modo  a

facilitar o entendimento por idosos e deficientes visuais.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator à penalidade de

multa, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias

contados a partir da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Fred Costa

Justificação:  Os  consumidores  idosos  e  deficientes  visuais  enfrentam  grandes

dificuldades nos estabelecimentos comerciais quando precisam ler quaisquer dizeres

com referências aos produtos ou serviços oferecidos, pois essas informações não são

apresentadas de forma visível, com letras compatíveis com a fácil leitura.

O Código  de Defesa do Consumidor,  em  seu  art.  31,  já  consagra  o  direito  do

consumidor a ter informação clara sobre o produto comprado e o serviço contratado,

mas convém tratar do assunto por meio da legislação do Estado, que, a propósito, é

concorrente com a União no que diz respeito aos direitos do consumidor.
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Com efeito,  o respeito aos direitos dos consumidores em geral e daqueles com

diminuição da visão deve ser observado na sociedade e exigido por um Estado atento

aos graves obstáculos que são infligidos a esse público.

Diante  do  exposto,  contamos  com  o  apoio  de  nossos  nobres  pares  para  a

aprovação deste projeto.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Alencar da

Silveira Jr. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 401/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.004/2013

Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais Resgatando Vidas, com sede

no Município de São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obras Sociais Resgatando

Vidas, com sede no Município de São João del-Rei.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Pompílio Canavez

Justificação:  A  Obras  Sociais  Resgatando  Vidas  é  uma  entidade  sem  fins

lucrativos  ,  cujo  objeto  é  o  combate  à  fome,  a  proteção  à  família,  entre  outras

atividades assistenciais. A referida entidade tem seus estatutos registrados no serviço

notarial do 10º Ofício de Belo Horizonte.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.005/2013

Declara de utilidade pública a Associação Atlética Pangaré, com sede no Município

de Guaxupé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Atlética Pangaré, 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, 24 de abril de 2013.

Pompílio Canavez

Justificação: A Associação Atlética Pangaré é uma entidade de direito privado,sem

fins lucrativos, com prazo de duração indeterminado, cujo objeto principal é a difusão

das atividades sociais,  cívico-culturais e desportivas. A referida entidade tem seus

estatutos registrados no 1º Tabelionato de Notas da Comarca de Guaxupé.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.006/2013

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  para  Pesquisa  e  Evolução  da

Consciência Humana Uberaba, com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação para Pesquisa e Evolução

da Consciência Humana Uberaba, com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Antonio Lerin

Justificação:  A Associação  para  Pesquisa  e  Evolução  da  Consciência  Humana

Uberaba é uma associação de pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos,

em funcionamento desde 15 de julho de 2008, que tem por finalidades:

a)  instituir  um laboratório-escola,  promovendo estudos,  pesquisas e registros  do

estudo  da  consciência  humana,  de  maneira  integral,  em  suas  formas  de

manifestação;

b)  congregar  profissionais  de  diferentes  formações,  interessados  em  pesquisa

sobre o desenvolvimento da consciência humana;

c)  coordenar  grupos  de  estudos  através  de  equipes  interdisciplinares  de

professores e pesquisadores;

d) promover eventos (palestras, conferências, cursos, “workshops”, vivências), nas

áreas social, cultural e espiritual, voltados para o estudo da consciência humana;

e) formar, organizar e manter uma biblioteca com assuntos voltados aos estudos
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propostos;

f)  criar  mecanismos  que  promovam  a  divulgação  e  troca  de  informações  dos

resultados das pesquisas pertinentes às áreas de estudo, fora de sua sede principal,

junto e outras instituições;

g) manter constante e permanente troca de experiências entre a iniciativa privada,

as instituições de ensino e pesquisa,  instâncias  governamentais,  pesquisadores e

demais interessados nos estudos da consciência humana;

h)  construção do Projeto São Damião,  que tem a finalidade de oferecer para a

comunidade  do  entorno,  onde  está  localizado,  e  de  outras  localidades,  estudos,

vivências,  cursos,  treinamentos,  “workshops”,  orientação  psicológica,  médica  e

vocacional,  atendimento  a  famílias,  crianças e  adolescentes  no  âmbito  das  artes,

educação e comportamento, os quais serão prestados por profissionais voluntários

nas áreas relacionadas;

i)  manter,  durante  e  após  a  construção  do  Projeto  São  Damião,  atividades  e

condutas de autossustentabilidade, tais como plantio de frutos, hortaliças e plantas

ornamentais,  águia  de  poço  artesiano,  produção  de  tijolos  ecológicos  para  as

construções, instalações de redes de energia solar e eólica, etc;

j) primar, como condição “sine qua non”, pela preservação e manutenção do meio

ambiente, durante e após a realização do Projeto São Damião. Além da preservação

na  mata  nativa,  pretende-se  plantar  um  grande  número  de  árvores  de  várias

espécies, incluindo espécies em extinção;

k) implantar o projeto de ação comunitária em Uberaba, que visa prestar um serviço

de utilidade pública que leve conhecimento à população sobre temas de relevância e

que possibilite alternativas mais saudáveis de comportamento, saúde, relacionamento

e qualidade de vida;

O projeto de ação comunitária será feito através de palestras, grupos de estudos e

“workshops”  educativos  a  serem  ministrados  em  escolas,  empresas  privadas  e

públicas, entidades, associações e instituições afins.

A  Associação  para  Pesquisa  e  Evolução  da  Consciência  Humana  Uberaba

apresenta os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, razão pela qual

esperamos a anuência dos nobres colegas ao título declaratório proposto.
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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.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.007/2013

Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras de vídeo e equipamento

de rastreamento veicular - GPS - em veículos de transporte coletivo no Estado de

Minas Gerais

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  obrigatória  a  instalação  de  câmeras  de  vídeo  e  equipamento  de

rastreamento veicular - GPS - nos veículos de transporte coletivo intermunicipal de

empresas que tenham sede ou filial no Estado de Minas Gerais.

Art.  2º  -  O  número  mínimo  de  câmeras  instaladas  terá  que,  necessariamente,

permitir a filmagem do trânsito, do motorista, do cobrador e das portas de embarque e

desembarque, bem como do interior do recinto do veículo.

Art. 3º - As empresas responsáveis pelos veículos deverão armazenar as imagens

pelo prazo de trinta dias e, na ocorrência de fato definido como crime, disponibilizar

imediatamente as imagens para a policia judiciária.

Art. 4º - Caberá ao Poder Executivo regulamentar o disposto nesta lei no prazo de

noventa dias após a data de sua publicação, definindo as especificações técnicas que

permitam a captação de dados audiovisuais, inclusive do período noturno.

Parágrafo único - A instalação deverá ser realizada de forma a manter ocultáveis os

dispositivos eletrônicos utilizados na captação de dados audiovisuais.

Art. 5º - As empresas responsáveis pelos veículos de transporte coletivo - ônibus -

terão prazo de cento e vinte dias após a regulamentação desta lei para proceder à

instalação dos equipamentos.
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Art.  6º  -  Os  Municípios  que  obrigarem  a  instalação  de  câmeras  de  vídeo  em

veículos  de  transporte  coletivo,  observada  a  dotação  orçamentária  estadual,

receberão  incentivos  para  a  instalação  de  câmeras  de  segurança  em  sua  área

urbana.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de abril 2013.

Comissão de Segurança Pública

Justificação: O Estado de Minas Gerais, devido à sua grande dimensão territorial,

assim como ao seu imenso contingente de Municípios, é uma unidade da Federação

onde o transporte intermunicipal de passageiros é um serviço público muito utilizado

pela população e oferece centenas de linhas em operação. Isso gera, negativamente,

maiores oportunidades para a prática de crimes no interior dos veículos, assim como

dificulta a ação das polícias ostensiva e judiciária na prevenção e repressão a esses

delitos. Têm sido recorrentes registros de delitos tais como roubos, furtos, agressões,

vandalismos e até mesmo homicídios. Recentemente, o assassinato do engenheiro

químico João Gabriel Camargos, morto no dia 9 de março de 2013 no interior  de

ônibus intermunicipal na região sul do Estado, causou indignação geral da população,

devido à frieza e à futilidade do autor do crime.

A proposição que ora apresentamos objetiva estabelecer mecanismo de prevenção

a  delitos  em  veículos  do  sistema de transporte  intermunicipal  de  passageiros  do

Estado, por meio da vigilância eletrônica, ou seja, a instalação de câmeras de vídeo e

equipamento  de  rastreamento  veicular  -  GPS  -  em  cada  um  dos  veículos  de

transporte coletivo intermunicipal de empresas que tenham sede ou filial no Estado de

Minas Gerais.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela Deputada Ana Maria

Resende. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 3.894/2013 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.008/2013

Dispõe sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao

Município de Vermelho Novo o trecho que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica desafetado o bem público constituído pelo trecho da Rodovia MG-329,

com  extensão  de  900m  (novecentos  metros),  contados  do  entrocamento  daquela

rodovia com a Rua Prefeito Wilson Damião, em Vermelho Novo, até o Km 14.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de Vermelho Novo a

área de que trata o art.1º.

Parágrafo único - A área a que se refere o “caput” deste artigo integrará o perímetro

urbano do Município de Vermelho Novo 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 tiver sido 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, 24 de abril de 2013.

Bonifácio Mourão

Justificação: Este projeto de lei que submetemos à apreciação desta Casa dispõe

sobre a desafetação de bem público e autoriza o Poder Executivo a doar ao Município

de Vermelho Novo o trecho que especifica.

Trata-se de bem público de propriedade do Estado, gerenciado pelo DER-MG, de

uso comum do povo, com extensão de 900m, do trecho da MG-328 que liga Vermelho

Novo a Dom Corrêa.

O  trecho  em  questão  já  integra  o  perímetro  urbano  da  cidade,  com  várias

residências  já  construídas  à  sua  margem.  Devido  à  característica  do  trecho,  a

comunidade  já  o  utiliza,  obrigando  a  administração  local  a  adotar  medidas  de

adequação para tal  utilização.  Assim, torna-se extremamente importante Vermelho

Novo assumir definitivamente a responsabilidade pela manutenção e conservação da

via pública, propiciando bom resultado para o DER-MG e para o Município.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.009/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bom Sucesso - AMBS -,

com sede no Município de Santana do Paraíso.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores do Bom

Sucesso - AMBS -, com sede no Município de Santana do Paraíso.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Bonifácio Mourão

Justificação: A Associação de Moradores do Bom Sucesso - AMBS -, desenvolve

um  revelante  papel  na  comunidade  que  representa,  através  da  promoção  de

atividades  que  visam  ao  fortalecimento  de  políticas  públicas  para  defesa  dos

interesses coletivos,  priorizando a melhoria  das condições de vida e garantia  dos

direitos  da  família,  crianças,  jovens,  mulheres,  idosos  e  da  minorias,  sempre  em

defesa dos interesses sociais e coletivos para preservação dos direitos fundamentais.

Ainda tem entre suas atividades a promoção de debates, atividades e palestras para

discussão de assuntos que visam à integração da comunidade com o poder público,

em busca de soluções das demandas surgidas.

Este processo encontra-se amparado pelos requisitos da Lei nº 12.972, de 27/7/98,

para declaração pública da referida entidade, razão pela qual contamos com o apoio

de nossos pares para aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.010/2013

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  doar  ao  Município  de  Ibituruna  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  Ibituruna o

imóvel com área de 1.200,00m² (um mil e duzentos metros quadrados), situado nesse

Município e registrado sob o nº 12.380,  a fls.  139 do Livro 3-A-1,  no Cartório de

Registro de Imóveis do Município de Bom Sucesso.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo será utilizado pela

administração pública municipal em projetos de atendimento à comunidade.
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Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei 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 no parágrafo único do art. 1º desta lei.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Duarte Bechir

Justificação: Anexa a este projeto, a certidão do Cartório de Registro de Imóveis do

Município de Bom Sucesso comprova que o imóvel de que trata a proposição é de

propriedade do Estado de Minas Gerais. Atualmente, porém, o referido imóvel não

cumpre mais a finalidade a que se destinara.

Assim, tendo em vista a localização do referido imóvel é que se propõe esta doação

para que o Município de Ibituruna possa dar uma destinação social ao imóvel.

Em vista  do  exposto,  espero contar  com a  sensibilidade e  o  apoio  dos  nobres

parlamentares desta Casa Legislativa para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 4.011/2013

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Bom Jardim de Tronqueiras -

A.C.B.J.T. -, com sede no Município de Peçanha.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária Bom Jardim

de Tronqueiras - A.C.B.J.T. -, com sede no Município de Peçanha.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Sebastião Costa

Justificação: A Associação Comunitária Bom Jardim de Tronqueiras, com sede em

Peçanha,  é uma entidade civil  sem fins  lucrativos,  composta pelos  moradores  do

Córrego  Bom  Jardim  de  Tronqueiras,  nesse  Município,  que  tem  como  finalidade

estimular  as  iniciativas  comunitárias  e  promover  a  qualidade  de  vida  dos  seus

associados.

Devidamente registrada no Cartório dos Registros Civis das Pessoas Jurídicas da
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Comarca de Peçanha, a entidade não distribui lucros, vantagens nem bonificações a

nenhum dos membros de sua diretoria ou do seu corpo de associados.

Cumprindo suas finalidades estatutárias e visando ampliar a sua rede de proteção,

a entidade busca, por meio desta proposta, a declaração de utilidade pública.

Uma vez preenchidos todos os requisitos legais ao ao fim desejado, espera-se o

apoio dos nobres pares para a aprovação da presente proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 4.012/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Pais  e Amigos dos Excepcionais -

Apae - de Divisa Alegre, com sede no Município de Divisa Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - APAE - de Divisa Alegre, com sede no Município de Divisa Alegre.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Neilando Pimenta

Justificação:  A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - Apae - de Divisa

Alegre é  entidade  civil  sem  fins  lucrativos  que  desenvolve  ações  de  caráter

filantrópico  e  assistencial  visando  amparar  as  pessoas  com  deficiência  desse

Município,  bem como suas famílias,  proporcionando-lhes significativa melhoria em

sua qualidade de vida.

Dessa forma, como disposto em seu estatuto social, a Apae de Divisa Alegre realiza

atividades de inclusão e proteção dos seus assistidos, buscando o desenvolvimento

social  da  comunidade  em  que  atua. Prestando,  assim,  relevantes  serviços  de

reconhecido interesse público.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde 14 de março de 2010, a referida

entidade cumpre todos os requisitos exigidos por lei para obter o título declaratório de

utilidade pública.

Por essas razões, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
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projeto de lei.

- 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 Nº 4.013/2013

Declara de  utilidade pública  a  Associação Resgatar,  com sede no Município  de

Bonfim.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Resgatar, com sede no

Município de Bonfim.

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

Sala das Reuniões, 24 de abril de 2013.

Gilberto Abramo

Justificação:  Fundada  em  28  de  setembro  de  2002,  a  Associação  Resgatar  é

entidade  beneficente  e  sem  fins  lucrativos  e  tem  como  objetivo  a  prestação  da

assistência social por meio de diversas atividades.

Os  membros  de  sua  diretoria  são  reconhecidamente  pessoas  idôneas,  não

remuneradas pelo exercício de suas funções. Desde a sua fundação, a entidade vem

cumprindo fielmente suas finalidades estatutárias,  prestando relevantes serviços à

comunidade. Espera com o título de utilidade pública firmar parcerias com órgãos do

Estado, para o cumprimento de suas finalidades estatutárias.

- 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.

REQUERIMENTOS

Nº 4.595/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  36º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram na operação que apreendeu 1.070 pinos de cocaína no Bairro Morro Alto, no

Município  de  Vespasiano,  e  seja  concedida  aos  militares  recompensa  por  esse

serviço.

Nº 4.596/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de
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congratulações  com  os  policiais  militares  do  39º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram na operação que apreendeu 1kg de "crack", 3kg de ácido bórico, 7 balanças

de  precisão,  R$5.000,00  em  dinheiro,  duas  armas  e  munições  no  Aglomerado

Marimbondo,  no  Município  de  Contagem,  e  seja  seja  concedida  aos  militares

recompensa por esse serviço.

Nº 4.597/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  19º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram na operação que apreendeu 5,2kg de drogas, cocaína e "crack" no Município

de Teófilo Otoni e seja concedida aos militares recompensa por esse serviço.

Nº 4.598/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com os policiais militares que atuaram na operação que apreendeu 26

pedras de "crack", 2,8kg de maconha e 700g de haxixe no Bairro Alípio de Melo, em

Belo Horizonte, e seja concedida aos militares recompensa por esse serviço.

Nº 4.599/2013, do Deputado Cabo Júlio,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  os  policiais  militares  do  19º  Batalhão  de  Polícia  Militar  que

atuaram  na  operação  que  identificou  o  responsável  por  dois  crimes  de  estupro,

ocorridos na zona rural de Ataleia, e seja concedida aos militares recompensa por

esse serviço. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 4.600/2013, do Deputado Alencar da Silveira Jr., em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a revista "Exclusive" pelo início da circulação em Belo

Horizonte. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.601/2013, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Secretaria de Educação de Montes Claros e com a

Escola  Municipal  Alcides  Carvalho  pela  brilhante  iniciativa  de  estimular  atividades

visando diminuir  os conflitos entre os alunos e aumentar  a paz nas escolas. (-  À

Comissão de Educação.)

Nº 4.602/2013, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita seja formulado

voto de  congratulações com a  Defensoria Pública  do  Estado e com a  Secretaria

Municipal de Saúde de Belo Horizonte pela importante campanha Saúde e Mulher,

que vai disponibilizar 800 mamografias gratuitas para as mulheres de Belo Horizonte

entre 45 e 69 anos. (- À Comissão de Saúde.)
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Nº  4.603/2013,  do  Deputado  Anselmo  José  Domingos,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao DER-MG pedido de providências para instalar redutores eletrônicos

de  velocidade  na  MG-050,  no  trecho  entre  o  Distrito  de  Azurita  e  o  centro  do

Município de Mateus Leme. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 4.604/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita a inserção nos

anais  da  Casa  da  "Carta  de  Porto  Alegre",  aprovada  no  1º  Fórum  Parlamentar

Mundial Palestina Livre. (- À Mesa da Assembleia.)

Nº 4.605/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. José Reginaldo Inácio pelo lançamento dos livros

"Saúde do Trabalhador - Desafios para a Seguridade Social e Movimento Sindical" e

"Sindicalismo e Ética - (Re)ação, Sanidade e Trabalho". (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 4.606/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a Associação Nacional dos Escritores pelos 50 anos de

fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 4.607/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Cristina pelo aniversário de 161 anos

desse Município.

Nº 4.608/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Pedralva pelo aniversário de 126 anos

desse Município.

Nº 4.609/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Santa Rita do Sapucaí pelo aniversário

de 121 anos desse Município.

Nº 4.610/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com a comunidade de Cambuquira pelo aniversário de 104

anos desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº  4.611/2013,  da  Comissão  de  Saúde,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Saúde pedido de informações sobre a assistência à saúde prestada às

pessoas privadas de liberdade nas unidades prisionais do Estado, em especial com

relação à cobertura de atendimento e aos programas voltados para o controle de

tuberculose.
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Nº  4.612/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado ao Comando do Corpo de Bombeiros Militar em Montes Claros pedido

de informações sobre o efetivo da Corporação no Município, incluindo prognósticos

de demanda e reposição de bombeiros, e sobre a infraestrutura, no que se refere a

viaturas, equipamentos e deficiências.

Nº  4.613/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à  Delegacia  Regional  da  Polícia  Civil  em  Montes  Claros pedido  de

informações sobre o efetivo da polícia judiciária no Município, incluindo prognósticos

de demanda e reposição de policiais, e sobre a infraestrutura da Polícia Civil local, no

que se refere a viaturas, equipamentos e deficiências.

Nº  4.614/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Planejamento pedido de informações sobre os valores

arrecadados com as taxas de segurança e a taxa de incêndio no ano de 2012 e sobre

a  execução  orçamentária  e  financeira  desses  valores,  no  que  se  refere  a

regionalização.

Nº  4.615/2013,  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  em  que  solicita  seja

encaminhado  ao  Comando  da  Polícia  Militar  em  Montes  Claros  pedido  de

informações sobre o efetivo da corporação no Município, inclusive com prognósticos

de demanda e reposição de policiais, e sobre a infraestrutura, em termos de viaturas

e equipamentos.

Nº  4.616/2013,  da  Comissão  de  Direitos  Humanos,  em  que  solicita  seja

encaminhado à Chefia da Polícia Civil pedido de cópia de documentos referentes aos

procedimentos e às investigações efetivados nos últimos 10 anos sobre o Sr. Geraldo

do Amaral Toledo Neto, Delegado de Polícia. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Do Deputado Neider Moreira em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da Frente Parlamentar pela Desoneração Tributária de Medicamentos.

Dos  Deputados  Inácio  Franco  e  Antônio  Carlos  Arantes  em  que  solicitam  seja

comunicada  ao  Plenário  a  criação  da  Frente  Parlamentar  em  Defesa  do  Código

Florestal do Estado de Minas Gerais.

Dos  Deputados  Arlen  Santiago,  Antônio  Genaro,  Bosco,  Cabo  Júlio,  Carlos

Henrique,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Duarte  Bechir,  Elismar  Prado,  Glaycon  Franco,
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Gustavo Valadares, João Leite, Leonídio Bouças, Liza Prado, Luzia Ferreira, Marques

Abreu, Paulo Guedes, Romel Anísio, Rômulo Viegas, Rosângela Reis, Sávio Souza

Cruz, Tenente Lúcio e Zé Maia em que solicitam seja comunicada ao Plenário sua

adesão à Frente Parlamentar em Defesa dos Magistrados Mineiros.

Da Deputada Ana Maria  Resende em que solicita  seja divulgada nesta  Casa a

campanha  Saúde  e  Mulher,  iniciativa  da  Defensoria  Pública  do  Estado de  Minas

Gerais, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte. (- À

Mesa da Assembleia.)

Comunicações

-  É  também  encaminhada  à  Presidência  comunicação do  Deputado Celinho do

Sinttrocel.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos  Pimenta*  -  Exmo.  Sr.  Presidente,  Deputado  Hely  Tarqüínio,

Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  imprensa,  servidores  do  Ipsemg  marcando

presença aqui, legitimamente defendendo os interesses da categoria e desse grande

Instituto que serve a todos os funcionários do Estado de Minas Gerais, senhoras e

senhores, em primeiro lugar, gostaria de dizer que, em entendimento com o Deputado

João  Leite,  Presidente  da  Comissão  de  Segurança  Pública,  apresentaremos  um

requerimento a ser  votado nesta semana.  Por garantia  do Presidente,  voltaremos

novamente, por intermédio da Comissão de Segurança Pública, a Montes Claros para

debater um problema sério que tem aterrorizado a população da cidade e tirado a

tranquilidade do povo montes-clarense.

Refiro-me,  Deputados,  aos  constantes  tremores  de  terra  que  têm  ocorrido  em

Montes  Claros.  A  cidade,  praticamente  toda  semana,  registra  pequenos  abalos

sísmicos, terremotos e tremores que variam de 2 a 4 pontos na Escala Richter. Os

especialistas estão dizendo que isso vai continuar, que é comum, que a população

não precisa se apavorar, que sob Montes Claros existe uma falha de mais de 16km e

que o povo pode ficar tranquilo. Somente quem passou por uma experiência dessa

natureza, quem foi acordado de madrugada ou a qualquer hora do dia com tremores

que se iniciam com estrondo ensurdecedor,  e a terra começa a tremer por 6 a 9
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segundos... Parece que esses 9 segundos não têm fim. A sensação é muito ruim. Não

adianta falar que isso não vai a lugar nenhum, que são pequenos abalos e que eles

continuarão, sem que tenhamos certeza absoluta de que efetivamente a cidade não

experimentará um terremoto maior causando problemas sérios e até tirando a vida de

montes-clarenses.

Recentemente, a Defesa Civil do Estado recebeu técnicos do Japão, que estiveram

em Montes Claros. Eu estava lá, e eles disseram que alguma coisa precisa ser feita.

Não  há  uma  construção  sequer  em  Montes  Claros  preparada  para  continuar

recebendo  esses  tremores.  As  casas  estão  trincadas,  muitas  já  caíram,

principalmente as casas das periferias. Enfim, a situação é alarmante e preocupante.

Gostaríamos de ter um pouco mais de informação e que pelo menos a Defesa Civil

estadual ou a federal preparassem a população, ensinando crianças e jovens a se

comportarem diante de um evento mais grave.

Acertamos com o Deputado João Leite que retornaremos a Montes Claros para

fazermos um debate aberto com a presença da Defesa Civil  municipal, da Defesa

Civil estadual, da Defesa Civil nacional, dos Bombeiros, da sociedade civil, do povo,

de Diretores de escolas e de representantes dos hospitais que atendem a rede de

urgência e emergência para que tenhamos alguma certeza nessa história toda. Mas

que  possamos,  principalmente,  levar  ao  povo  montes-clarense,  às  crianças,  aos

estudantes um programa continuado de educação da população diante de um fato

dessa natureza.

O Deputado Tadeu Martins  Leite (em aparte)*  -  Deputado Carlos  Pimenta,  meu

aparte  será  rápido,  apenas  para  parabenizar  V.  Exa.,  não só pela audiência  que

fizemos  em  Montes  Claros  na  última  quinta-feira  tratando  da  violência,  uma

importante discussão, mas no que tange à questão dos tremores. A população tem de

ficar  preparada  de  fato.  Felizmente  não  existem  ainda  fatalidades,  mas  podem

ocorrer; por isso precisamos tranquilizar a população e estudar a questão.

Quanto à violência, tivemos aquela audiência pública da Segurança na quinta-feira,

e infelizmente, na madrugada de domingo para segunda, foi assassinado mais um

jovem na nossa cidade de Montes Claros - um jovem que era um amigo pessoal. Sua

mãe, Izabel, é nossa amiga há mais de 20 anos. O seu filho, Samuel, foi confundido
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com um desafeto de um traficante, de um bandido em Montes Claros, levou um tiro

na nuca e  faleceu.  Um jovem de 22 anos,  que vi  crescer,  um  menino que fazia

trabalhos religiosos e que era uma pessoa especial,  de quem todos gostavam em

Montes Claros. Então, quero apenas registrar que mais um jovem perde a vida na

nossa cidade de Montes Claros em decorrência da violência, da criminalidade e das

drogas. Por isso, a importância daquela audiência pública. E precisamos continuar

discutindo essa questão da violência para, quem sabe, acabar com a morte de jovens

por  causa  da  violência  e  da  criminalidade  na  nossa  cidade  de  Montes  Claros.

Parabéns mais uma vez.

O Deputado Carlos Pimenta* - Obrigado, Deputado Tadeuzinho. Na verdade, depois

dessa audiência pública, esperamos que as coisas possam evoluir mais rapidamente

em Montes Claros. E, terminando esta primeira parte do nosso pronunciamento, fica

acertada  a  ida  da  Comissão.  Vamos  discutir  o  que  está  acontecendo  e  vamos

implantar  em  Montes  Claros  uma  metodologia,  um  estudo  continuado  para  a

juventude, para que a população saiba se comportar diante desses abalos sísmicos.

É a única cidade do Brasil que está passando por esse problema. No Brasil não há

terremoto, mas em Montes Claros há.

Na  segunda  parte  do  meu  pronunciamento,  quero  tratar  dessa  audiência  que

tivemos em Montes Claros debatendo o problema da segurança - ou insegurança - da

população. Montes Claros é uma cidade com 400 mil habitantes, e a nossa estrutura

da Polícia Civil é extremamente precária. Temos o mesmo número de Delegados há

10  anos,  não  aumentou  praticamente  nenhum.  A estrutura  da  Polícia  Civil  para

desempenhar o seu papel, para atender Montes Claros é vergonhosa. Em Montes

Claros chove pouco,  mas nas últimas chuvas, num dia em que choveu muito,  as

águas  invadiram  a  Delegacia  Regional  de  Polícia  Civil,  destruindo  documentos,

computadores;  os  carros  ficaram  boiando.  Enfim,  a  cidade  está  desguarnecida,

desprotegida. Isso ficou constatado na audiência que fizemos.

Já estamos tendo contatos com o Governador, com o Secretário de Defesa Social,

para que a cidade possa receber uma estrutura maior.

Os veículos mais novos da Polícia Civil de Montes Claros têm cinco anos de uso.

São  cerca  de  170  policiais,  entre  Detetives,  Delegados  e  pessoal  que  trabalha
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internamente nas delegacias, para atender toda a população. Estamos esperançosos

de efetivamente tentar mudar o rumo dessa história. Já estivemos com o Governador,

a quem mostramos a necessidade de se investir na cidade, de haver um contingente

maior, de novas viaturas e, principalmente, de uma sede moderna da Polícia Civil em

Montes Claros.

Ainda  ontem,  acompanhado  da  Vereadora  Marly  e  do  Vereador  Lega  Policial,

ambos de Montes Claros, estivemos com o Comandante do Corpo de Bombeiros, que

também se prontificou a nos ajudar a construir a sede do 7º Batalhão de Bombeiros

de Montes Claros. O local no qual os bombeiros atendem foi inundado durante as

últimas chuvas. Quase que tivemos de chamar os bombeiros para socorrer a sede do

Corpo de Bombeiros de Montes Claros. A situação é dramática. Parece cômica, mas

é muito grave. É necessário que comecemos efetivamente a dar maior ênfase, maior

importância à segurança do povo de Montes Claros.

Fica aí nosso registro dessa importante audiência que realizamos. Parabenizo a

Câmara Municipal de Montes Claros, a Associação Comercial e Industrial de Montes

Claros, a Polícia Federal, que lá esteve; a Polícia Civil - atuante na cidade -, que teve

não a coragem, mas a responsabilidade de denunciar as fragilidades; a Polícia Militar,

na pessoa do Cel. César, e a sociedade, que compareceu em massa. Centenas de

pessoas  lá  estiveram,  usaram  da  palavra  e  falaram  para  o  Estado  e  para  os

Deputados o que é importante e necessário fazer por Montes Claros.

O mais preocupante, Ana, foi saber que Montes Claros é o caminho internacional do

tráfico de drogas. Por isso temos lá hoje um assassinato de três em três dias. De três

em três dias, eles matam, ou melhor, abatem os jovens em plena luz do dia. Mais de

160 jovens morreram no ano passado, todos vitimados pela violência do tráfico. A

Polícia Federal precisa passar a agir para coibir essa violência, essa dor que estamos

experimentando em nossa cidade.

Agradeço muito a participação da Comissão de Segurança Pública, na pessoa do

seu Presidente, João Leite, do meu colega de partido Sargento Rodrigues e do Cabo

Júlio,  que  lá  estiveram,  ouviram  as  pessoas  e  estão  nos  ajudando  a  mudar  um

pouquinho a história de violência que acontece em Montes Claros.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Primeiramente cumprimento V. Exa.,
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Deputado Carlos Pimenta, pelo trabalho sério, honrado e efetivo que exerce não só

como  Líder  da  Bancada  do  PDT  nesta  Casa,  mas  também  como  Secretário  do

Trabalho, Emprego e Renda, o que muito nos honrou. V. Exa., que é orgulho do PDT

no governo do Estado, continua brilhando e nos dando orgulho.

Na audiência pública da qual participamos no dia 18 de abril, na cidade de Montes

Claros,  tivemos  uma  radiografia  exata  do  Município,  levada  pelo  Chefe  de

Departamento,  Dr.  Rogério,  e  pelo  Comandante  do  Batalhão  dos  Bombeiros  de

Montes Claros, que nos apresentou, em linhas gerais, as necessidades que tem, ora

de  efetivo  policial,  ora  de  recursos  logísticos.  V.  Exa.  foi  muito  feliz  em  levar  à

Comissão cobrança para instalação do batalhão dos bombeiros, além de uma nova

sede para a Polícia Civil, que está precaríssima no Município de Montes Claros. V.

Exa. foi muito feliz ao propor requerimento e levá-lo à Comissão. Obviamente, a partir

dali, vários requerimentos foram aprovados, de minha iniciativa e de iniciativa de V.

Exa.

Esperamos que o Governador Anastasia esteja atento, assim como o Secretário

Rômulo Ferraz, o Chefe da Polícia Civil e o Comandante-Geral da Polícia Militar, aos

encaminhamentos que a Comissão de Segurança Pública fez.

Tivemos a oportunidade de ouvir  Vereadores,  policiais  e a população em geral.

Como foi importante aquela audiência pública da Comissão de Segurança Pública! V.

Exa.  teve  a  iniciativa  de  encaminhar  os  pleitos,  por  meio  do  seu  requerimento.

Parabéns, mais  uma vez,  pelo brilhante trabalho que vem prestando ao Norte de

Minas e a todo o Estado.

O Deputado Carlos Pimenta* -  Muito obrigado.  Para encerrar,  Presidente, fica o

nosso  registro:  tenho  a  certeza  de  que  o  Governador  Anastasia  vai  continuar

investindo na segurança pública do Estado.

Farei  outro  registro,  referente  ao  nosso  descontentamento,  ao  nosso  repúdio,

porque o governo federal, que apoiamos, que o nosso partido apoia, não transferiu

R$1,00 sequer do Fundo Nacional de Segurança Pública para o Fundo Estadual de

Segurança Pública do nosso Estado de Minas Gerais. Muito Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.
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O Deputado Duarte Bechir - Gostaria de dar as boas-vindas aos servidores, que

hoje participam desta reunião. Podem contar com o nosso apoio para os devidos

encaminhamentos.

Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, venho a esta tribuna, na tarde de hoje,

para falar sobre funcionalismo, porque é muito importante. Na última segunda-feira,

estivemos na sede da Secretaria de Estado da Educação. Todos os representantes

sindicais das categorias da educação, desde professores a Diretores, estavam lá. O

Sind-UTE também estava presente.

Fizemos, com a Secretária da Educação, Ana Lúcia Gazzola, e com todo o estafe

da Secretaria da Educação, uma reunião histórica, a meu ver, como Presidente da

Comissão de Educação. Histórica, por quê? Naquele momento, não encontrávamos -

não  somente  do  lado  do  governo  -  nenhum  caminho  que  permitisse  um  debate

franco, com a apresentação das necessidades de um e as possibilidades do outro.

Então, senhoras Deputadas, senhores Deputados, a reunião da última segunda-feira

com a Secretária  de  Educação,  Ana Lúcia  Gazzola,  foi  muito  importante.  Lá,  em

determinado momento, o Sind-UTE fez solicitações, e a Secretária se comprometeu a

corrigir  as  distorções  e  a  fazer  os  encaminhamentos  que  ainda  não  foram

solucionados. O clima e o ambiente estavam muito favoráveis para buscarmos todas

as alternativas possíveis para a solução da questão. Por que digo possíveis? Também

sou funcionário público de carreira e tenho 33 anos de efetivo exercício. Sei que não

encontramos respaldo para tudo de que necessitamos. Primeiro: todos os governos

municipais  e  estaduais  têm  um  limite  de  gasto  estabelecido  pela  Lei  de

Responsabilidade Fiscal.  Muitas  vezes,  os  gastos  são necessários,  mas não  são

possíveis.  Todos  os  temas  da  nossa  reunião  foram  levados  a  bom  termo,  e  a

Secretária  de Educação se comprometeu a dar  uma resposta aos sindicatos  que

participavam, da reunião para aquilo que não pôde responder imediatamente.

Quero  ressaltar  um  fato  muito  importante,  senhoras  e  senhores  Deputados:  a

Secretária Ana Lúcia Gazzola decidiu viajar, para visitar todas as superintendências

estaduais.  Todas.  Das  47  superintendências,  ela  já  esteve  em  39,  buscando

entendimento. Ela foi até a base, para discutir e para saber da boca dos próprios

Diretores, professores e demais serventuários da educação aquilo que precisa ser
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mudado. Essa pré-disposição da Secretária Ana Lúcia Gazzola de ouvir e de buscar

um entendimento primário na base é muito importante para todos nós.

Hoje,  na  Comissão  de  Educação,  vamos  apreciar  um  requerimento  de  nossa

autoria, que conta com a parceria da Deputada do PT, Maria Tereza Lara, nossa Vice-

Presidente da Comissão, para que esta Casa assuma o seu papel na interlocução

entre o governo e o sindicato. Que sejamos o elo entre as partes e estejamos bem

colocados para buscar as possibilidades, vencer os desafios e fazer a interlocução

com o governo no que for preciso mudar. Então, hoje, aprovaremos o requerimento

para uma reunião com convidados. Já informo a V. Exa. que os convidados serão os

representantes da  Secretaria  e do sindicato.  Estaremos entre  os  dois  assumindo,

desde agora, esse papel de interlocutores.

Deputado Rogério Correia, em instantes passarei a palavra a V. Exa., mas quero

trazer uma informação que julgo muito importante a esta Casa. Hoje, por volta das 13

horas, fui ao programa do Eduardo Costa, na rádio Itatiaia. O Eduardo Costa afirmou

a importância de a Assembleia realmente assumir esse papel e a parabenizou pelo

papel  de  interlocutor.  Se  isso  ocorrer  hoje,  se  prepararmos  todos  os  debates,

poderemos solucionar, conforme eu disse, o que é possível, o que está de acordo

com a proposta do governo, obviamente dentro da sua possibilidade financeira.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Duarte Bechir, em primeiro

lugar, quero parabenizá-lo por, da tribuna, abordar a possibilidade e a necessidade de

se buscar uma intermediação com os professores neste momento.

Nós, por intermédio da Comissão de Direitos Humanos - eu, o Deputado Sargento

Rodrigues  e  principalmente  o  Deputado  Durval  Ângelo  -,  obtivemos  êxito  na

intermediação da greve que terminou ontem na assembleia  dos trabalhadores do

Poder  Judiciário.  Conseguimos  fazer  a  intermediação,  abrir  as  negociações  e

caminhar para firmar um acordo que fosse aceito pelas partes.

Creio  que,  no  caso da  educação,  temos  de  agir  rápido.  Já  havia  solicitado  ao

Deputado Lafayette de Andrada que o governo, por meio da Assembleia Legislativa,

de fato exerça essa função. Digo que temos de agir rápido, porque a greve de 2011

acabou sem nenhum tipo de acordo. O governo remeteu à Assembleia Legislativa o

projeto de lei  com o qual  a categoria e o sindicato não concordavam. Criou-se o
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subsídio depois de assinado pelo Secretário Danilo de Castro, e isso não deveria ter

sido feito, pois seria criada uma carreira através do plano já existente e com o índice

de salário  a  partir  da carreira,  que era  o  piso.  Depois  disso,  não houve nenhum

avanço na negociação com o sindicato.

V. Exa. citou a reunião, mas a compreensão do sindicato é outra: o avanço não

existiu  na  prática.  Tanto  que,  na  assembleia  de  ontem,  os  professores  já

determinaram uma data limite, dia 5 ou 6 de junho, para o início da greve por tempo

indeterminado. Creio que temos tempo, pelo menos um mês, para estabelecer esse

diálogo. Estou também à disposição. Conversei com a Profa. Beatriz Cerqueira para

tentarmos atrelar algum tipo de negociação. Mas, sinceramente, agradeço e digo a V.

Exa.,  que está  com essa disposição,  que tenho a  mesma intenção.  Isso só será

possível  se  houver  uma  mudança  de  postura  na  Secretaria  de  Educação.  Se  o

governo do Estado não parar de seguir as orientações da Secretaria e se não ocorrer

uma mudança, nós, infelizmente, partiremos para um longo período de greve. Nós e

os professores não queremos que isso aconteça, mas é necessária uma outra visão

da Secretaria. A primeira coisa a ser reconhecida é que as coisas não vão bem. Se a

Secretaria acha que está tudo bem dentro das escolas e o sindicato acha que as

coisas vão muito mal,  não chegaremos a um acordo nem mesmo para iniciar  as

conversas.

Então, quero alertar que essa intermediação é, de fato, necessária pelo quadro que

estamos  vislumbrando.  Parabéns  a  V.  Exa.  pela  vontade  de,  junto  à  Comissão,

buscar esse intento.

O Deputado Duarte Bechir - Muito obrigado, Deputado Rogério. V. Exa. engrandece

o nosso debate com a contribuição manifestada.

Também  existe  preocupação  do  governo  e  da  Secretária,  com  a  sua

responsabilidade, em relação aos efetivados pela Lei nº 100. O Governador recebeu,

na  Cidade  Administrativa,  cerca  de  600  funcionários  que  se  encaixam  nessa  lei.

Houve  diálogo  e  uma  importante  comunicação.  Em  momento  algum  o  governo

deixará de lado o assunto, dada a sua importância. Ele dará sustentação a esses

servidores. Neste momento, a decisão está no Supremo. A Assembleia de Minas foi

chamada e se manifestou, assim como o governo do Estado. Existe o entendimento
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inicial hoje, em Brasília, - e temos essa segurança - de que as efetivações não se

tornem  sem  efeito.  O  mais  importante  eu  quero  dizer  a  todos  os  funcionários

estaduais, especialmente aos efetivados: o governo chama a si a responsabilidade,

assume a responsabilidade de levar até o fim a condição de funcionários do Estado

aos  que foram efetivados.  Portanto,  não há o  que temer.  O governo de Minas é

solidário e tem tomado todas as precauções para garantir o direito dos servidores. No

ano  passado,  no  embate  travado  com o  próprio  Sind-UTE,  que  entendia  que  os

servidores  da  Lei  nº  100  não  poderiam  lecionar  com  a  mesma  intensidade  dos

concursados, o governo garantiu o direito desses servidores inseridos no quadro. Foi

uma resposta que o governo de Minas deu aos servidores efetivados no momento

necessário, ou seja, assegurou sua participação tanto quanto assegurou os direitos

dos concursados.

Como Presidente da Comissão de Educação, temos de fazer esse relato importante

da responsabilidade do governo para todos os mineiros, especialmente os da área

educacional.  O  governo  não  os  deixa  de  lado  em  momento  algum,  com  sua

participação efetiva em todos os desdobramentos da Lei nº 100 - são mais de 100 mil

funcionários -, assim como em relação aos concursados. É um respeito, é um valor

que se dá à educação.

Deputado Gustavo Valadares,  V.  Exa.  é  Líder  da  Maioria  nesta  Casa.  Estamos

observando que Minas tem registrado os melhores índices em todas as avaliações

feitas pelo governo federal e pelo MEC. Estamos em primeiro lugar na eficiência, ou

seja, nossos alunos têm os melhores resultados em Português e Matemática. Isso é

compromisso com a educação de qualidade.

Quero mais  uma vez falar  da  importância  de  um Secretário  de Estado como a

nossa Ana Lúcia Gazzola, educadora nata, advinda dos quadros da UFMG. Ela é

uma  pessoa  com  formação,  com  sensibilidade  para  ouvir.  Quero  trazer  ao

conhecimento dos Deputados que, na última segunda-feira, os representantes dos

sindicatos que estavam presentes na reunião parabenizaram a Secretária por sua

postura, pelo momento propiciado, pelo debate que foi travado, por ouvir com muita

atenção todas as reclamações e sugestões. Senhoras e senhores, esta Casa tem de

exercer o seu papel na plenitude de interlocutora. Hoje as galerias estão tomadas por
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servidores que vieram à Assembleia buscar apoio. Temos a oportunidade de discutir

com os representantes sindicais de todos os segmentos. Na qualidade de Vice-Líder

de Governo, estou à disposição, estou aqui para buscar entendimento.

Nunca me furtei de participar de uma reunião com os servidores que aqui vieram.

Até mesmo no ano da greve, estive aqui no Hall das Bandeiras, posicionei-me na

tribuna que foi ali colocada para que quem quisesse se manifestar e lá estive.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte)* - Deputado Duarte Bechir, estou até

meio receoso de lhe pedir esse aparte, porque fugirei um pouco do assunto.

Estou  agora  entrando  com  o  pedido  de  audiência  pública  na  Comissão  de

Transporte, Comunicação e Obras Públicas, solicitando ao governo que venha a esta

Casa  para  podermos  discutir  uma  questão  que  tem  deixado  temerosos  muitos

Prefeitos.

O governo tem feito licitações do ProMG Pleno, programa que visa à recuperação

das  rodovias  estaduais  que  cortam  o  nosso  Estado.  Porém,  a  maioria  dessas

rodovias,  Deputado  Rômulo  Viegas,  corta  também  os  nossos  Municípios.  Por

exemplo,  na  minha  região  do  Suaçuí,  a  MG-120  corta  Guanhães,  São  João

Evangelista,  Santa  Maria  do  Suaçuí  e  José  Raydan.  No  entanto,  o  que  está

acontecendo é que o governo não está deixando que as empreiteiras vencedoras das

licitações  do  ProMG  Pleno  façam  também  a  recuperação  no  trecho  urbano  das

rodovias. Então, estou chamando o governo para que venha a esta Casa a fim de que

juntos achemos uma solução que seja de bom termo, tanto para o governo do Estado

quanto  para  os  Municípios,  para  que  essas  travessias  urbanas  das  rodovias

estaduais  sejam  também  recuperadas.  Os  Prefeitos  estão  preocupados  com  isso

porque o tráfego não pula a cidade, ele passa dentro da cidade. Então, o investimento

do governo do Estado também tem de passar dentro da cidade. É por isso que estou

chamando o governo para juntos construirmos uma boa solução. Que seja boa para o

governo do Estado e para os Municípios.

Agradeço o aparte e peço desculpas por  ter  fugido do assunto. Trata-se de um

assunto  importantíssimo,  que  não  pode  esperar  por  conta  das  obras  que  estão

espalhadas  no  ProMG  Pleno  por  todo  o  Estado,  e  precisamos  contemplar  as

travessias urbanas dos nossos Municípios. Muito obrigado.
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O Deputado Duarte Bechir - Sr. Presidente, somente gostaria de informar que, ao

aprovar o requerimento hoje, para estabelecer o diálogo entre Assembleia, governo e

sindicato,  voltaremos  aqui  para  dar  informações  a  respeito  dos  andamentos  das

questões  discutidas  e  do  que  conseguimos  com  o  trabalho  desta  Casa,  para  os

nossos servidores estaduais. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas* - Boa tarde, Sr. Presidente Deputado Hely Tarqüínio,

Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Bem-vindos, servidores do Ipsemg e todos que

nos acompanham pela TV Assembleia.

Hoje o que me traz a esta tribuna são três temas de extrema importância. Daqui do

Parlamento, quero cumprimentar todos os Prefeitos da região das Vertentes. Nesse

sábado, tivemos a oportunidade de promover em São João del-Rei e Tiradentes um

evento de extrema importância.  Fizemos uma movimentação a favor  de uma das

instituições  terapêuticas  mais  importantes  do  Brasil,  a  Apadec  -  Associação  de

Parentes  e  Amigos  dos  Dependentes  Químicos  -,  para  motivar  a  sociedade  a

estabelecer um processo de acompanhamento, integração e, sobretudo, de defesa

das pessoas que lamentavelmente estão sendo vítimas do vício das drogas.

Estivemos  na  cidade  de  Tiradentes  com  mais  de  21  Prefeitos  da  região.  Lá

conseguimos um compromisso inédito: a cooperação mútua entre esses Municípios

para darem contribuição financeira, de modo que a Apadec possa continuar fazendo

esse trabalho terapêutico sem usar medicamentos. É um trabalho que está sendo

referência internacional para libertar as pessoas do vício das drogas.

Então,  queria  aqui,  de  público,  agradecer  ao  Prefeito  Ralph,  da  cidade  de

Tiradentes;  ao  Prefeito  Zé  Neto,  de  São  Lourenço,  que  esteve  lá  também  nos

prestigiando; à Prefeitura de São João del-Rei, nossa terra.

Enfim, conseguimos mobilizar toda a sociedade da região de Campo das Vertentes

nesse caminho, que é o caminho para a estruturação das famílias, para a defesa e o

resgate dos valores morais e,  sobretudo,  Deputado Doutor Wilson Batista,  para a

preservação das pessoas a fim de se livrarem definitivamente do vício da droga.

Cumprimento também o Nazareno, Presidente da Apadec, e os demais servidores
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que estiveram conosco nessa movimentação no último sábado, quando tivemos essa

oportunidade.

O segundo tema: acho fundamental relatarmos que já vai para cerca de dois, três

anos o empreendimento do consórcio tripartite, de três multinacionais - a Sumitomo,

empresa  japonesa;  a  Vallourec,  francesa;  e  a  Mannesmann,  alemã.  Tive

oportunidade, quando Subsecretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,

de elaborar todo o protocolo de intenções na região de Jeceaba, Sobral, Suaçuí e

Entre-Rios de Minas para levarmos àquele local o empreendimento desse consórcio

tripartite, com o objetivo de gerar, Deputado Ulysses Gomes, mais de 4 mil a 5 mil

empregos.

Houve necessidade, sim, de interferência nossa para buscarmos recursos de modo

a  qualificar  profissionalmente  as  pessoas  que  buscariam  essa  oportunidade  de

trabalho. Sabemos da importância desse empreendimento, que necessitou de cerca

de 1.500.000m² para as edificações e as instalações da usina e de tubos de aço

galvanizados sem costura, cujo mercado de exportação já está acertado e que, claro,

ajudará muito a balança comercial do Brasil, sobretudo de Minas Gerais.

Tivemos oportunidade, na formatação do plano diretor, de mostrar a importância da

região  no  contexto  desse  desenvolvimento.  Com  isso,  as  obras  já  estão  em

andamento,  há  a  duplicação  da  BR-040  do  trevo  de  Congonhas  até  o  trevo  de

Jeceaba, e, logo em seguida, caminharemos no sentido de Entre-Rios de Minas e

Lagoa Dourada, chegando a São João del-Rei, com possibilidade de fazer a terceira

pista e dois anéis rodoviários, um para Lagoa Dourada e outro para São João del-Rei,

o que mobilizará muito o fluxo não apenas desse empreendimento industrial,  mas

sobretudo o fluxo de produtos agrícolas. Não sei se os senhores sabem, mas Lagoa

Dourada é a cidade que mais traz produtos agrícolas a Belo Horizonte para serem

distribuídos por todo o Estado.

Portanto,  quero  registrar  essa  grande  parceria  que  foi  formatada  por  meio  do

protocolo de intenções. Cumprimento o Dr. Raul Zirman, Presidente desse consórcio,

que envolve, como já disse, a Vallourec, a Mannesmann e a Sumitomo, empresas

que vêm empregando, a curto prazo, só nas edificações das instalações, mais de mil

trabalhadores, que estão lá trabalhando e, com isso, gerando renda e condições de
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sustentar suas famílias.

Simultaneamente  a  isso,  não  podemos  deixar  de  expor  nosso  reconhecimento,

fundamental para todas essas ações que o plano diretor conseguiu fazer na região,

desde a cidade de Congonhas até a de Conselheiro Lafaiete. Todas elas receberam

recursos  específicos  para  que os consórcios  de  desenvolvimento  levassem então

adiante o plano diretor.

No plano diretor há uma regra explícita, clara, definindo os Municípios que podem

ou não,  Deputado Doutor  Wilson Batista,  receber  esse tipo de  investimento.  Mas

queremos destacar  que  a  maioria  dos Municípios  mineiros  têm menos  de 10 mil

habitantes,  Deputado  Inácio  Franco,  e,  portanto,  é  mais  do  que natural  levarmos

também esses benefícios aos Municípios com menor população.

Estive recentemente  visitando a cidade de Paiva,  próxima a Juiz de  Fora,  e lá

conseguimos motivar os empresários a fazerem pequenos “clusters”, justamente para

a venda de produtos agrícolas.

Na cidade de Cana Verde, próximo a Lavras, conseguimos motivar empresários a

estabelecer  galpões  industriais  para  a  fabricação de roupas,  Doutor  Wilson.  Uma

cidade desse porte, gerando mais empregos é algo muito bom.

Recordo-me agora e quero, de público, também enaltecer a direção da empresa

internacional Marluvas, situada na cidade de Dores de Campos, voltada à fabricação

de  calçados.  Para  V.  Exa.,  Doutor  Wilson,  ter  ideia,  eles  fabricam  e  exportam,

Presidente,  Deputado  Hely  Tarqüínio,  os  calçados  e  as  botas  para  o  exército  de

Israel. A Marluvas, agora, por meio de uma ação nossa com o governo de Minas, está

levando as suas filiais para seis cidades da nossa região, com a construção de cada

galpão  na  ordem  de  R$700.000,00,  gerando,  nessas  cidades,  de  200  a  300

empregos.  Foram  contempladas  com  esse  grande  benefício:  Madre  de  Deus  de

Minas, Prados, Minduri, Piedade do Rio Grande e São Vicente de Minas. Muito em

breve, pelo cronograma apresentado e o andamento eficiente da execução das obras,

acredito eu, dentro de dois ou três meses, cada cidade dessas, que têm em torno de

5 mil habitantes, terá oportunidade de gerar de 400 a 500 empregos, quase que 10%

da população das cidades.

Então,  quem  visita  as  cidades  do  nosso  interior  e  conhece  essas  cidades  de
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pequeno porte sabe da importância que, lamentavelmente, dentro da nossa história

cultural,  política  e  administrativa,  a  Prefeitura  tem  em  ser  um  local  de  maior

empregabilidade.  As  pessoas  trabalham  muitas  vezes  dentro  dos  Municípios,

recebendo  salários  das  Prefeituras.  Agora,  com  essa  ação  que  conseguimos,  da

empresa  Marluvas  e  do  governo  de  Minas,  iremos  gerar  em  cada  uma  dessas

cidades  de  400  a  500  empregos,  fortalecendo  muito  a  economia  da  região  das

Vertentes.

Quero, de público, cumprimentar o Sr. Marcelo Arruda, empresário do governo de

Minas, e a Sra. Dorothea Werneck, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Tenho certeza absoluta de que, cada vez mais, ações pontuais como essas fazem

com que as pessoas acreditem no trabalho político e administrativo. Os Prefeitos das

respectivas cidades se envolveram, de forma eficiente, e buscaram, dentro do seus

cronogramas de trabalho e dentro da parceria necessária, apresentar o projeto de lei

à  Câmara  Municipal  para  doação  do  terreno.  As  Prefeituras  entraram  com  esta

contribuição:  a  doação  do  terreno;  o  governo  entrou  com  R$700.000,00  para  a

construção  dos  galpões;  e,  é  claro,  a  empresa arcou com uma despesa  maior  -

porque é necessária a distribuição de recursos para a instalação dos equipamentos,

que são importados, e para a instalação elétrica.

Simultaneamente  a  isso,  na  região,  estamos  oferecendo  curso  de  qualificação

profissional,  aproveitando  a  parceria  com  o  Senai  e  com  o  Sesi.  Aproveito  para

agradecer  ao  Presidente  da  Fiemg,  Dr.  Olavo  Machado,  e  parabenizo-o  pela

comemoração de cem anos da sua história. A Fiemg, por meio do sistema “S”, tem

sido  uma  parceira  incansável  e  de  extrema  importância  para  a  qualificação

profissional dos jovens para atuarem no mercado de trabalho. É fundamental que a

sociedade  e  as  pessoas  que  estão  nos  acompanhando  reconheçam  muito  isso.

Muitas vezes, as pessoas chegam pedindo emprego, encaminhando currículos para

que sejam repassados às indústrias.

Na região das Vertentes, conseguimos, num curto espaço de tempo... Começamos

esse trabalho em março do ano passado e, agora, justamente agora, no início de

maio, vamos ter a satisfação de ver vários jovens trabalhando nessa grande indústria,

que é a Marluvas.
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Nas cidades Dores de Campos e Barroso não há desemprego. Na cidade Dores de

Campos, hoje, qualquer pessoa que quer trabalhar tem um local para trabalhar dentro

da empresa Marluvas.

Através de contatos específicos também com o Dr. Cláudio Werneck, conseguimos

mais  empreendimentos,  mais  motivação  para  a  cidade  de  Barroso,  que  é  muito

vizinha a Dores de Campos. Barroso está agora promovendo cursos de qualificação

profissional para também colocar esses jovens no mercado de trabalho e, aí, claro,

trazer alegria, liberdade e poder de compra para esses funcionários, esses meninos,

jovens que estão tendo essa oportunidade na região das Vertentes.

Simultaneamente a isso, vale dizer que em breve daremos início à construção do

centro  de  convenção  internacional  em  São  João  del-Rei,  uma  obra  em  torno  de

R$46.000.000,00, que será fundamental para motivar o turismo, o agronegócio na

região. Sabemos que nossa região - São João del-Rei,  Tiradentes, Prados, Santa

Cruz de Minas, Ritápolis, Nazareno, Conceição da Barra de Minas, Madre de Deus de

Minas, Piedade -, todas essas cidades têm uma cultura religiosa, um artesanato de

Primeiro Mundo. Aproveito para cumprimentar todos os artesãos, todos os artistas,

todas as pessoas que fazem as festas  religiosas da nossa região.  Tenho certeza

absoluta  de  que,  com  a  construção  do  centro  de  convenções,  teremos  um  local

adequado para  apresentar  ao  mundo todo o  nosso  produto,  toda  a  arte  cultural,

artesanal, tudo que se faz de bom na nossa região. Temos a tradição do nosso queijo,

um produto hoje já exportado para todos os países. Tenho certeza de que nesse local,

nesse  ambiente,  somando-se  o  aeroporto,  poderemos  promover  um  turismo  de

grande qualidade e importância que vai gerar emprego, divisas para todos nós.

Ao encerrar,  parabenizo a minha universidade, a nossa Universidade Federal de

São João del-Rei, onde dou aula há muito anos. Completou no dia 21 de abril 26

anos de existência. É uma universidade federal  nova,  mas já está entre as cinco

melhores do Brasil. Tenho a grata satisfação de ser membro do corpo docente da

instituição. Mando um abraço à nossa Reitora, Profa. Dra. Valéria Kemp, a todos os

professores, funcionários e alunos da nossa universidade, que nasceu de um sonho,

do grito de liberdade de Tiradentes e se consolidou com Aécio Neves. Queremos

agora  parabenizar  publicamente  a  todos  da  nossa  universidade,  com  a  certeza
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absoluta de que muito em breve estará entre as melhores do Brasil. Muito obrigado,

Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Boa tarde, telespectadores, Presidente, Deputadas e

Deputados, principalmente servidores que acompanham aqui esta reunião.

De início, dirijo-me particularmente aos servidores do Ipsemg para dizer que ele é

patrimônio  de  Minas  Gerais.  Sou  filho  de  servidora  pública  aposentada.  Utilizei

sempre o Ipsemg e sei da importância dele, principalmente para as pessoas que não

podem ter um plano de saúde caro, que não têm uma renda maior. Então, quero dizer

que a nossa Bancada do PT reconhece que não vai obstruir esse projeto, que vai

aprová-lo,  até porque beneficia os servidores do Estado, mas temos de beneficiar

também os servidores do Ipsemg.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado André Quintão, corroboro o

que V. Exa. expôs. Quero dizer aos servidores públicos, aos companheiros do Ipsemg

que estão aqui que o governo do Estado tem agido com o servidor público como

aquela história do cobertor curto. V. Exa. bem a conhece. Ele dá um cobertor fininho e

pequeno ao servidor. Ao dormir, quando está fazendo frio, se ele puxar para cima,

sente frio no pé; se puxar para o pé, sente frio na barriga. Assim está o governo do

Estado em relação ao servidor público. Não era necessário que isso acontecesse,

muito pelo contrário.

Fiz um levantamento agora, rapidamente. Quando os professores fizeram 112 dias

de greve, disseram que não poderiam dar aumento salarial e, depois, não poderiam

dar aumento ao servidor por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal, que já se tinha

ultrapassado,  ou  estava  muito  próximo  disso,  o  limite  prudencial  de  55,6%.  Isso

aconteceu na greve de 2011.

Deputado André Quintão, passado um ano, em dezembro de 2012 a situação era a

seguinte:  considerando  ou não  o  aposentado,  o  índice  era  em  torno  de  40,73%,

portanto muito longe dos 46,55% do limite prudencial. Para terem uma ideia, teríamos

uma sobra em torno de dois bilhões e meio, a serem negociados com o servidor

público,  abaixo  da  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal.  Considerando  a  questão  dos
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aposentados, o cálculo que o governo vem fazendo, isso vai para 34,24%. Deputado

André Quintão,  isso  significa  que  o  governo,  podendo gastar  no  limite  prudencial

R$18.792.000.000,00,  está  gastando  R$13.821.000.000,00.  São  5  bilhões  que  o

governo disponibilizou em dezembro. Depois disso, a situação deve ter melhorado

para o governo e piorado para o servidor, ou seja, foi feito por meio de um arrocho

salarial. O choque de gestão foi feito, nada mais nada menos, em um ano em que ele

dizia que estava no limite da Lei de Responsabilidade Fiscal.  Consegue agora ter

uma folga enorme e manda um projeto de lei que não abrange o Ipsemg e outros

servidores, que estão com o cobertor curto. Essa é a realidade do governo.

Já disse ao Deputado Duarte Bechir e queria dizer alto e bom som para o governo

saber também . V. Exa., Deputado André, que levantou essa lebre aqui, hoje pode

nos ajudar: ontem os trabalhadores da educação confirmaram greve para 6 de junho.

Pelo que estou vendo em todo o serviço público, essa greve com certeza se alastrará

se  o  governo  continuar  com  essa  política.  O  Ipsemg  está  insatisfeito,  a  saúde

também. Aliás, é impressionante, quando tucano chega ao governo, o Ipsemg acaba.

Parece mesmo que há uma intenção de acabar com o Ipsemg. É o choque de gestão

no Ipsemg, é o choque de gestão na saúde, é o choque de gestão na educação, corta

tropeiro do Mineirão. E, mesmo assim, vai funcionando o chamado choque de gestão.

Estão  aqui  os  dados:  40,73%,  calculando  com  os  aposentados,  e,  sem  os

aposentados,  34,24%.  Portanto,  há  folga  orçamentária  no  limite  da  Lei  de

Responsabilidade Fiscal. Esses dados que estou apresentando são do governo. O

cobertor é curto porque o governo quer fazer o arrocho salarial  com o choque de

gestão. Parabéns, Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Muito obrigado. Concedo aparte ao Deputado Elismar

Prado e depois farei outra consideração.

O  Deputado  Elismar  Prado  (em  aparte)*  -  Deputado  André  Quintão,  obrigado.

Parabéns pelo seu pronunciamento.

Quero reforçar nossa luta e nosso compromisso com todos os trabalhadores da

educação e com todos os servidores públicos do Estado, nossa luta pelo reajuste dos

servidores do Ipsemg e junto com o sindicato dos servidores do Ipsemg, que estão

sofrendo realmente.
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Deputado  André  Quintão,  são  10  anos  do  choque  de  gestão,  modelo  de

administração  pública  que  significou  muito  prejuízo  ao  povo  de  Minas  Gerais.  O

Estado está cada vez mais distante e menos presente em todas as áreas de políticas

públicas, seja da saúde, seja da educação, seja da segurança pública. A população

realmente está sofrendo muito com esse choque de gestão.

Ontem os professores, os trabalhadores da educação fizeram aqui uma assembleia

reivindicando o piso salarial, que ainda não é cumprido em Minas Gerais; a carreira,

que foi congelada; a nomeação imediata de todos os concursados para os cargos

vagos;  atendimento  digno  no  Ipsemg;  e  reajuste  para  esses  servidores,  pois

realmente o Ipsemg está sucateado.

Os trabalhadores estão sofrendo, assim como os professores, que não têm acesso

a atendimento de qualidade. Reivindicam também um terço de hora-atividade, sem

aumento  da  jornada,  o  direito  de  negociar  todas  as  reivindicações  da  categoria.

Quero parabenizá-los pela luta. Contem com nosso apoio incondicional e irrestrito em

todos esses momentos. Realmente, 10 anos de choque de gestão, 10 anos de atraso,

de  péssima  qualidade  dos  serviços  públicos  de  Minas  Gerais,  de  arrocho,  de

diminuição  do  Estado,  da  sua  presença  nas  políticas  públicas  de  saúde,  de

segurança pública, de educação, ou seja, em todas as áreas. Quero declarar nosso

apoio aos servidores da educação, em especial aos servidores do Ipsemg, presentes

nesta Casa para reivindicar seus direitos. Parabéns. Obrigado.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Muito  obrigado.  Continuo  dizendo  que  nossa

solidariedade será demonstrada aqui,  na votação. Estarei presente para discutir  o

projeto do governo que autoriza um outro projeto de incentivo a pessoas físicas na

área de tecnologia. Estarei aqui para discutir o projeto que muda a lei de incentivo na

área da cultura. Não vamos obstruir. Vamos discutir. Vamos aprovar, de preferência

com a emenda que beneficie os servidores do Ipsemg.

Agora, nesses minutos que me restam, farei um pronunciamento talvez um pouco

inusitado, mas peço a compreensão dos que aqui se encontram.

Ontem eu me encontrava nesta Casa para a reunião noturna e, como não houve

quórum, aproveitei o tempo para atividades domésticas, que me despertaram para

uma questão  muito  importante.  Além  da  biblioteca  que  tenho,  organizei  algumas
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publicações  e  vídeos  sobre  a  trajetória  política  do  PT  e  das  administrações

democráticas  populares.  Particularmente,  uma  publicação  me  emocionou,  pelo

debate que o Brasil faz hoje sobre a redução da maioridade penal, que diz respeito à

atenção à criança e ao adolescente. Encontrei várias publicações e registros sobre a

política implantada em Belo Horizonte a partir  de 1993,  com o ex-Prefeito  Patrus

Ananias, na área da criança e do adolescente.

Naquele período, havia uma grande demanda, que eram os meninos e meninas de

rua  em  Belo  Horizonte,  que  andavam  aos  bandos.  Na  busca  de  sobrevivência,

assaltavam,  buscavam  as  alternativas  que  não  lhes  foram  concedidas  pela

sociedade, pelos governos. Sobre isso, encontrei um vídeo. Quero revelar a vocês

que a política tem de ter também uma dimensão suprapartidária; talvez daqui a pouco

até estejamos em lados contrários em algumas votações. Encontrei um vídeo que

apresenta uma iniciativa em Belo Horizonte das mais positivas, das mais criativas,

das  mais  resolutivas,  e  que foi  adotada  por  uma pessoa  que  se  encontra  neste

Plenário. Pensei em fazer-lhe uma homenagem hoje - já que eu estava inscrito para

me manifestar - talvez inusitada.

Querido  João  Leite,  V.  Exa.  foi  um  Secretário  Municipal  de  Esportes  em  Belo

Horizonte  que  transformou  áreas  abandonadas  em  campos  de  futebol,  que  fez

parcerias  com  siderúrgicas,  com  metalúrgicas,  com  empresas  privadas,  para

transformar  essas  áreas  abandonadas  em  campos  de  futebol,  e  resgatou  ex-

jogadores de futebol, pessoas que estavam abandonadas.

Talvez não aqueles Ronaldinhos e Tardellis da vida. V. Exa. foi atrás daqueles que

estavam  abandonados,  que  se  transformaram  em  treinadores  de  crianças  e

adolescentes que estavam com os pés na rua. V. Exa. criou, junto com o Delvi, o

Heleno, o Ângelo, o time de meninos de rua em Belo Horizonte. Aqueles meninos que

iam para o esporte não iam para as drogas, para a violência.

Ontem,  recuperando isso,  percebi  que na política  podemos  e  devemos  sempre

resgatar  as  boas  ideias,  as  boas  intenções,  as  boas  iniciativas,  e  talvez  aquele

sentimento maior que brota do coração das pessoas e que às vezes está acima de

partidos, de sindicatos e de movimentos, quando colocamos no nosso horizonte o

bem-estar das pessoas. E fiquei me perguntando se cairia bem um Deputado do PT
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homenagear  outro Deputado,  pois  em alguns minutos podemos estar  em campos

contrários, em pressões de governo, de situação e oposição. Mas, neste momento

em que o Brasil quer resolver a questão da criança e do adolescente, reduzindo para

16 anos a maioridade, ou para 15 ou 14, porque infelizmente o tráfico hoje recruta

não com 16, mas com 11 e 12 anos, talvez possamos disseminar boas experiências

de  inclusão  social  que  coloquem  a  criança  na  escola,  em atividade  extraescolar,

principalmente na área do esporte, da cultura, da educação.

Então hoje subi aqui, Deputado e amigo João Leite, para dizer que, em que pese

hoje estarmos em partidos e talvez em defesas de projetos nacionais diferentes, V.

Exa. nos orgulhou muito em Belo Horizonte. Eu queria que o exemplo que V. Exa. deu

como Secretário  fosse o contraponto ao  exemplo  daqueles  que querem reduzir  a

maioridade penal. V. Exa. está de parabéns pelo que fez e por sua trajetória. Registro

vale quando as pessoas estão vivas, e queria fazer esse registro de público a V. Exa.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, meu amigo, meu Líder, Deputado e doutor

Hely  Tarqüínio;  Deputadas  Maria  Tereza  Lara  e  Luzia  Ferreira,  Srs.  Deputados,

servidores  públicos  do  Ipsemg,  servidores  do  Estado  de  Minas  Gerais,  o  nosso

sistema prisional aqui presente, queria saudar todos os servidores que trazem alegria

para esta Casa com seus gritos e sua presença aqui. E você ainda veio de camisa

azul.  Quero  saudar  os  telespectadores  da  TV Assembleia  e  agradecer  muito  ao

Deputado André Quintão, que nem aparteei.

Muito  obrigado,  Deputado  André  Quintão.  Foi  sem  dúvida  um  momento  muito

especial da minha vida. Eu encerrava a minha carreira de atleta, já eleito Vereador

em Belo  Horizonte,  e  veio  o  convite do Patrus  Ananias  para  ser  o Secretário  de

Esportes em Belo Horizonte. Tínhamos perdido a eleição para o PT, o PSDB nem

chegou ao segundo turno. No segundo turno, foi Patrus contra Maurício Campos. O

Patrus venceu, e já tínhamos saído no primeiro turno. Quando ele me convidou, fiquei

na dúvida se aceitava, pois eu era do PSDB. Perguntei tanto ao Aécio Neves quanto

ao Eduardo Azeredo. Lembro-me de ter ligado para eles, que disseram: “vá, João,
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porque você tem de ajudar  Belo  Horizonte,  você ajudará Belo  Horizonte”.  Eu me

entusiasmei  e  fui,  e  guardo  com  a  maior  alegria  aquele  tempo,  Deputado  André

Quintão. Foram 12 projetos que iniciamos em Belo Horizonte, e, como V. Exa. bem

lembrou, com muita parceria.

Não tínhamos dinheiro para fazer quadras. Então, fomos à Coca-Cola e fizemos

parceria. A Coca-Cola dava as redes, as bolas e as petecas, e a BHTRANS fechava o

quarteirão.  Fizemos  duzentas  quadras  assim.  De  quatro  em  quatro  meses  havia

reposição das bolas. Lembro-me da chegada de duas carretas de bolas e redes para

os bairros carentes de Belo Horizonte. Depois fizemos cem campinhos para crianças

em Belo Horizonte. Queria fazer um campo grande, mas não cabia. Queria fazer um

campo grande ali perto da Jamef, no Anel Rodoviário, final da Pedro II, e entramos

com trator e tudo. Mas entrei na área da aeronáutica, e mandaram um capitão me

prender.  Então tive de  reduzir  rapidamente  o  campo,  mandar  voltar  com a cerca.

Fizemos um campinho, que está lá até hoje, em parceria com a Mannesmann, que

doou  os  tubos.  Na  Sudecap,  serravam  e  soldavam  os  tubos,  e  as  crianças,  a

comunidade nos ajudavam a colocar as traves nos campinhos. Subindo para o Anel

Rodoviário pela antiga Av. Delta, Av. Vereador Cícero Idelfonso, há uma comunidade,

uma vila, onde a única coisa que não foi ocupada é o campinho de futebol, que está

lá desde 1993.

Por  iniciativa  do  Deputado  André  Quintão,  fizemos  o  time  dos  meninos  que

roubavam  no  Centro  de  Belo  Horizonte.  Lembro-me  que  falavam  comigo:  “João,

esses meninos são todos ladrões”.  Eu dizia:  “Deixem comigo o dia inteiro,  com o

Ângelo e o Heleno, e enquanto isso, as mulheres com as suas bolsas, no Centro de

Belo Horizonte, estão tranquilas, e os nossos idosos também podem sacar o dinheiro

deles no banco sem nenhum roubo”. Lembro-me de um dos meninos, o André, goleiro

do time, que dizia que roubava na Praça Sete. A polícia corria atrás dele, Deputado

Rodrigues, e ele saltava as grades da rodoviária. Ele já sabia onde estava a viga do

talvegue  na  murada  do  Arrudas.  Então  ele  saltava  a  murada,  caia  na  viga,

atravessava o Arrudas, saltava o muro do metrô de um lado a outro, atravessava a

linha e entrava nos esgotos do Túnel da Lagoinha. Ninguém o alcançava. Olhei para

ele  e  fiquei  pensando:  que atleta espetacular!  Ele se tornou corredor  de  corridas
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longas; nunca ganhou nenhuma corrida longa, mas ganhou por participação, corria as

corridas do interior.

Fizemos também o Superar, uma escolinha de esporte, de vôlei e de futsal para

crianças  com deficiência  física.  Está  funcionando até  hoje,  na  Av.  Pedro  II,  eu  a

acompanho. Da mesma forma, o Vida Ativa para a terceira idade. Tinha certeza de

que eu chegaria a essa idade. Fizemos em parceria com a Coca-Cola a recuperação

e construção de 13 pistas de caminhada em Belo Horizonte. A verdade, Deputado

André,  é  que  não  gastamos  nenhum  centavo  de  dinheiro  público;  fizemos  em

parceria, com os outros. Concordo plenamente com V. Exa. que existe essa dimensão

de fazer as coisas juntos. Podemos construir juntos, como naquele tempo, em que o

Patrus chamava alguém do PSDB para ser Secretário dele, e o Aécio e o Azeredo

diziam: “Você tem de ir, porque você vai ajudar a cidade.” Concordo com você: Minas

Gerais, Belo Horizonte estão acima dos nossos partidos e clubes. O nosso servidor

público não vê o partido de quem chega ao Hospital do Ipsemg ou quem está no

sistema prisional, ele apenas serve as pessoas. Você falou do Ipsemg. Também sou

filho de servidor público. Meu pai era da Guarda Civil, e a minha mãe, da Secretaria

de Obras.

Várias vezes ali,  perto do parque, fui  atendido no Hospital do Ipsemg. Meu pai,

doente, também foi atendido lá. Então concordo plenamente com V. Exa., Deputado

André  Quintão.  Quero  agradecer  muito  a  sua  generosidade.  O  Patrus  diria:  “O

Deputado André Quintão foi generoso”. Nós o acompanhamos e sabemos que falaria

assim.

Reconheço o papel importante e o compromisso que tínhamos, naquele governo,

de melhorar a cidade, a vida das crianças, da população de Belo Horizonte. Com

muita alegria, guardo aquele tempo, pois foi muito bom na minha vida. Hoje vemos

outra situação em Belo Horizonte. Antes havia aqueles jovens que usavam tíner e

cocaína, fazendo grandes assaltos para comprar droga. Era interessante ver aqueles

jovens quando iam treinar conosco. Deputado Duarte, eles corriam muito. Lembramo-

nos de um comentando com o outro: “Esse aditivo faz bem para correr no futebol”. Só

que, quando terminava o treino, eles estavam exauridos. Aí os médicos presentes

poderão explicar o que acontecia. Eles estavam acabados. Um dia, um deles disse:
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“Eu não estou querendo vir aqui mais, porque, depois de treinar tanto, o dia inteiro,

não estou tendo força para roubar”. Então intensificamos o treinamento deles.

Lembro um dia em que cheguei no treino dos meninos, André, quando o Ângelo,

que jogava no Atlético, estava apitando ali. Então perguntei ao Adão, um menino que

roubava no Centro de Belo Horizonte e que estava fora do treino, por que ele não

estava jogando. Ele disse: “Por causa daquele ladrão lá”. E apontou para o juiz. “Ele

está roubando da gente”.  O Heleno, professor de Educação Física, perguntou-lhe:

“Quer dizer que não pode roubar, não é, Adão?”. “Não, é um absurdo, uma injustiça

roubar de mim.” E o Heleno perguntou de novo: “Quer dizer que não pode roubar, não

é, Adão?”. Aí ele se surpreendeu e disse: “Aqui não”. Quer dizer que, lá na Praça

Sete ou em outros lugares, pode roubar, mas ali não.

Sem dúvida, o esporte é um instrumento muito forte para a educação e a formação

das crianças. Lembro-me da minha vida na Vila Oeste e dos campos que tínhamos

para jogar.  Era  um tempo,  André,  em que não pagávamos escolinhas para jogar.

Perto da minha casa, havia 10 campos de futebol,  e podíamos usar qualquer  um

deles. Era um tempo em que as pessoas não precisavam pagar para nadar, porque

as nascentes do Rio Tijuco,  que hoje está encaixotado debaixo da Via Expressa,

eram as nossas piscinas gratuitas. Era molhar nas nascentes do Rio Tijuco, depois

jogar futebol naqueles campos para secar. E foi ali que aprendi a ter disciplina. O

atleta tem de ser disciplinado e treinar; o atleta tem de cuidar da sua alimentação; o

atleta  tem de dormir  cedo e tem de jogar  de acordo com as regras e os  limites

impostos pelo futebol. Para uma bola entrar em jogo no futebol, ela tem de sair da

grande área. O goleiro ou o zagueiro não podem jogá-la para dentro da área. Ela

deve sair para estar em jogo. Todas essas coisas formam as crianças e fazem parte

da educação não formal, de algo que as crianças adoram: jogar bola. É a formação -

e  Patrus  também  falaria  isso  -  prazerosa,  uma escola  prazerosa.  E  uma escola

prazerosa é aquela que tem o esporte.

Fico  muito  feliz,  porque  o  governo  de  Minas  hoje...  Em  2003,  54  Municípios

participavam dos jogos escolares, neste ano serão 742 Municípios.

Eu  lutei  por  isso,  para  que  o  esporte  chegasse  à  escola,  para  que  os  jogos

escolares fossem aqueles que recebem recursos públicos em Minas Gerais. Quero
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agradecer.  Todos  estão  muito  ansiosos  pela  votação.  É  justamente  a  partir  de

15h30min que começa a votação, mas antes é o momento de falarmos. Aqui é um

parlamento, o lugar de “parlar”, de falar. São 15h30min, e o Presidente vai tomar a

palavra de mim para iniciar os momentos de votação. Espero que não haja nenhum

encaminhamento e que votemos os projetos rapidamente. Obrigado, Sr. Presidente.

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.

Questões de Ordem

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, gostaria, se fosse possível, que V.

Exa.  suspendesse  a  reunião  para  entendimento  entre  a  base  e  os  partidos  de

Oposição  desta  Casa.  Mas,  antes  de  V.  Exa.  dar  uma resposta  ao  meu pedido,

gostaria de dizer que quem faz funcionar qualquer máquina pública é o servidor. Ela

não  funcionaria  sem  os  servidores.  Temos  de  dar  o  devido  respeito  a  esses

guerreiros,  a  esses  que  conduzem  a  máquina  pública,  estadual  ou  em  qualquer

âmbito. Uma outra questão é que quero lembrar ao Deputado João Leite que tenho

uma matéria do Governador  do Rio Grande do Sul,  que, em reconhecimento aos

trabalhos  sociais  das  entidades  religiosas,  concedeu  isenção  aos  templos,

diferentemente de Minas Gerais.

O Deputado Paulo Guedes - Na qualidade de Líder da Bancada do PT, queremos

fazer um pedido aos Líderes do Governo para que solicitem do Governador a retirada

do  pedido  de  urgência  do  Projeto  de  Lei  nº  3.826/2013,  que  autoriza  o  Poder

Executivo  a  conceder  incentivo  financeiro  às  pessoas  físicas,  nacionais  ou

estrangeiras,  para  os  fins  que  menciona.  Estamos  fazendo  essa  solicitação  pela

retirada do pedido de urgência, porque esse projeto passou a ser o primeiro da pauta

e, para segui-la, é preciso votá-lo primeiramente. Como não há acordo ainda para
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votá-lo,  estamos  solicitando  ao  Líder  do  Governo  que  peça  ao  Governador  para

retirar  o pedido de urgência desse projeto de lei.  E,  se o Governador  atender  ao

pedido,  já há acordo em nossa bancada, Bancadas do PT, do PMDB, do PRB, e

tenho certeza de que a base governista não será contra, a fim de que possamos votar

ainda hoje o Projeto de Lei nº 3.843/2013, que reajusta as tabelas de vencimento

básico das carreiras que indica e institui a gratificação. Então, pelo que entendemos

da pauta, se o governo não retirar a urgência desse projeto de lei, a votação ficará

prejudicada. Mantenho o pedido do Deputado Gilberto Abramo para entendimentos;

na sequência, voltamos.

O Deputado Lafayette de Andrada - Perfeitamente, Sr. Presidente. Na linha do que

foi dito aqui pelos Deputados Paulo Guedes e Gilberto Abramo, precisamos construir

um entendimento para votarmos logo o Projeto nº 3.843, do qual fui relator. Sobre ele

posso falar  com muita  tranquilidade.  Conversamos  com várias  bases sindicais  de

várias carreiras. Há coisas que atendem, e outras que não atendem. Vamos trabalhar

para atender a todos. É importantíssimo suspendermos a reunião para buscarmos um

entendimento,  até  para  que  possamos  votar  logo  o  projeto  que  está  na  pauta.

Votando este,  a pauta fica liberada para  votar  o do servidor.  Vamos suspender  a

reunião, para construir esse entendimento.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência, em atenção à questão de ordem suscitada pelo

Deputado  Gilberto  Abramo,  vai  suspender  a  reunião  por  7  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.

Questões de Ordem

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, solicitamos esse intervalo na sessão

para que pudéssemos fazer os entendimentos necessários para votar o Projeto de Lei

nº  3.843.  Mas,  para  votar  esse projeto  de  lei,  seria  necessário  votar,  primeiro,  o

Projeto nº 3.826, a não ser que o governo retirasse a urgência. Como não houve

entendimentos nesse sentido, como o governo não concorda em retirar a urgência do



1673
____________________________________________________________________________

primeiro projeto - Projeto nº 3.823 - e como não há consenso para votação desse

projeto de lei do governo, que sobrepõe a pauta, fica prejudicada hoje a votação do

outro projeto na Casa, já acordado com a Oposição, com o PT, com o PMDB e com o

PRB. Em virtude disso, hoje não conseguiremos prosseguir com as votações. Quero

falar aos servidores que fizemos o possível para votar o projeto na semana passada.

Para votarmos esse projeto de lei, vamos depender do posicionamento do governo.

Deixo bem clara a posição da nossa bancada. Dou-me por satisfeito. Parece-me que

o Deputado Rogério Correia quer fazer uma questão de ordem.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, serei rápido, pois o Deputado Paulo

Guedes já abordou o ocorrido. Quero apenas anunciar, aproveitando a presença dos

servidores e dos diversos sindicatos  nesta Casa,  que foi  protocolada ontem, e já

recebeu o nº 39/2013, a mensagem do Governador Anastasia instituindo o Estatuto

dos Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais. Não tive oportunidade de lê-la,

de tomar conhecimento do seu conteúdo, mas é bom que os servidores e sindicatos

tomem conhecimento desse estatuto. Solicitei  também uma audiência pública para

que o conjunto dos sindicatos e servidores estejam conosco debatendo o conteúdo

desse  estatuto.  Queria  fazer  este  anúncio  porque  estamos  preocupados  com  a

situação do servidor público. Eu disse mais cedo que estou preocupado com isso. Já

há  greve  marcada,  e  agora  temos  o  estatuto  para  discutir.  Precisamos  agilizar  o

debate  nesta  Casa  para  chegarmos  a  bom  termo  este  ano  e  evitar  maiores

transtornos  tanto  para  a  população  quanto  para  nossos  servidores  públicos.

Obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Gilberto  Abramo -  Sr.  Presidente,  antes  de  solicitar  a  V.  Exa.  que

encerre, de plano, a reunião,  quero lembrar que alguns dispositivos no projeto de

incentivo financeiro a jovens inventores me deixam um tanto preocupado. Um dos

dispositivos diz respeito à antecipação de recursos ao inventor.  Conversei com os

técnicos  que  elaboraram  esse  projeto,  que  calculam  R$50.000,00  para  bancar  o

projeto.  Pela  proposição,  o  inventor  teria  direito  a  R$50.000,00 para  o  projeto.  O

Estado não tem condições de dizer se esse ou aquele projeto há de vingar ou não. O

Estado paga, mas a invenção não prospera, e o dinheiro será jogado no lixo, irá pelo

ralo? Então, antes de aplicarmos dinheiro em contos de fada, nada melhor do que
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aplicá-lo a favor do servidor público. Eles merecem. Solicito a V. Exa. que encerre, de

plano, a 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 extraordinária de amanhã, dia 25, às 9 horas, nos termos do edital

de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte

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

se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL INDICAÇÃO DO NOME

DE FÁBIO CALDEIRA CASTRO SILVA PARA O CARGO DE OUVIDOR-GERAL DO

ESTADO, EM 10/4/2013

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Dalmo Ribeiro

Silva,  Cabo  Júlio  e  Luiz  Henrique,  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Presidente “ad hoc” , Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara

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

reunião dessa Comissão. A Presidência informa que a reunião se destina a eleger o

Presidente  e  o  Vice-Presidente.  A seguir,  determina  a  distribuição de  cédulas  de

votação, devidamente rubricadas, e convida o Deputado Luiz Henrique para atuar

como escrutinador.  Apurados os votos, são proclamados eleitos para Presidente o

Deputado Cabo Júlio e, para Vice-Presidente, o Deputado Luiz Henrique, ambos com

três  votos.  O  Presidente  “ad  hoc”  empossa  o  Vice-Presidente  eleito,  que,  ato

contínuo,  empossa  o  Presidente  eleito.  É  designado  relator  o  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Cabo Júlio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Durval Ângelo - Inácio Franco.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/4/2013

Às  9h7min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,
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Sargento Rodrigues, Cabo Júlio, Lafayette de Andrada e Leonardo Moreira, membros

da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Liza Prado e os

Deputados  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  Duarte  Bechir.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  João  Leite,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da

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

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

segurança  dos  magistrados,  promotores,  defensores  públicos,  serventuários,

advogados e jurisdicionados nos prédios dos fóruns das várias comarcas do Estado,

bem como discutir a formação de colegiado de juízes para processo e julgamento, em

primeiro  grau  de  jurisdição,  de  crimes  praticados  por  organizações  criminosas,  e

comunica o recebimento da seguinte correspondência:  ofícios dos Srs. Luiz Flávio

Cortat,  Subcorregedor  de  Polícia  Civil  da  1ª  Subcorregedoria,  solicitando  o

encaminhamento das notas taquigráficas da 1ª Reunião Extraordinária Comissão de

Segurança  Pública,  realizada  em  25/3/2013  em  Janaúba,  a  fim  de  subsidiar

investigações  no procedimento  protocolado sob o nº  196.494;  Vereador  Professor

Wendel, Presidente da Comissão de Administração Pública da Câmara Municipal de

Belo Horizonte, convidando o Presidente da Comissão de Segurança Pública para a

Audiência Pública que se realizará em 23/4/13, às 10 horas, na Praça do Cardoso, no

Aglomerado da Serra, com a finalidade de discutir questões relativas a licenciamento,

segurança e estrutura dos eventos realizados na referida  praça;  Vereadores José

Raimundo Maciel  e  Márcio  Araújo da Silva,  da  Câmara  Municipal  de  Pouso Alto,

encaminhando  a  Moção  de  Apoio  nº  2/2013,  de  iniciativa  desse  Vereador,  que

manifesta  apoio  ao  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  23/2012,  substitutivo  da  Lei

Orgânica da Polícia Civil  de Minas Gerais; Vereador Gilvan Rodrigues, da Câmara

Municipal de Paracatu, encaminhando cópia de ofício enviado ao Comandante-Geral

da Polícia Militar solicitando a transferência do Major PM Carlos Sandro de Oliveira

Aquino,  Comandante  do  45º  BPM e  de  correspondência  publicada  no  “Diário  do

Legislativo”,  na  data  mencionada  entre  parênteses:  ofícios  do  Vereador  Cleber

Humberto de Souza Ramos, da Câmara Municipal de Uberlândia; Senador Renan

Calheiros,  Presidente  do  Senado  Federal;  Coronel  PM  Marco  Antônio  Badaró
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Bianchini,  Chefe da  Assessoria Institucional  da  PMMG; Cylton  Brandão da Matta,

Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais; Rômulo de Carvalho Ferraz, Secretário de

Estado  de  Defesa  Social  (11/4/2013).  A  Presidência  interrompe  os  trabalhos

ordinários  da reunião para ouvir  as  Sras.  Andréa Abritta  Garzon Tonet,  Defensora

Pública-Geral  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Shirley  Fenzi  Bertão,  Procuradora  de

Justiça  e  1ª  Vice  Presidente  da  Associação  Mineira  do  Ministério  Público,

representando Nedens  Ulisses  Freire  Vieira,  Procurador  de  Justiça  do  Estado  de

Minas Gerais e Presidente; e Sandra Margareth Silvestrine da Souza, Presidente do

Sindicato dos Servidores da Justiça da 1ª Instância do Estado de Minas Gerais; e os

Srs. Eduardo Cyrino Generoso, Defensor Público - Assessor da Defensoria Pública

Geral;  Nikolas  S.  Macedo  Katopodis,  Defensor  Público;  Cel.  PM  Márcio  Martins

Sant'Ana, Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais; Carlos Antônio dos

Santos,  Delegado  de  Polícia,  representando  Cylton  Brandão  da  Matta,  Chefe  da

Polícia  Civil  do  Estado  de  Minas  Gerais;  Flávio  Boson  Gambogi,  Secretário  do

Departamento de Apoio ao Advogado na Capital - DAAC - representando Luis Cláudio

da  Silva  Chaves,  Presidente  da  OAB-MG;  Desembargador  Herbert  José  Almeida

Carneiro,  Presidente  da  Amagis;  Desembargador  Wanderley  Salgado  de  Paiva,

Presidente do Centro de Segurança Institucional doTribunal de Justiça do Estado de

Minas  Gerais;  Fernando  Campelo  Martelleto,  Diretor  Jurídico  da  Associação  dos

Defensores  Públicos  de  Minas  Gerais,  representando  Eduardo  Cavalieri  Pinheiro,

Presidente  dessa  Associação;  César  Augusto  Hygino  Porto,  Presidente  da

Associação dos Advogados de Minas Gerais; Wander da Costa Ribeiro, Presidente do

Sindicato  dos  Oficiais  de  Justiça  Avaliadores  do  Estado de Minas Gerais;  Robert

Wagner França, Presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça de 2ª Instância do

Estado de Minas Gerais; Walter Luiz de Melo, Desembargador do Tribunal de Justiça

de Minas Gerais; Eli Lucas de Mendonça, Desembargador aposentado do Tribunal de

Justiça de Minas Gerais; José Oswaldo Furtado de Mendonça, Desembargador do

Tribunal  de  Justiça  de  Minas  Gerais;  Arthur  Bernardes  Lopes,  Juiz  de  Direito  de

Contagem;  Wagner  Cavalieri,  Juiz  Titular  da  Vara  de  Execuções  Criminais  de

Contagem; Rúbio Paulino Coelho, Juiz do Tribunal de Justiça Militar; Carlos Antônio

dos  Santos,  Delegado de Polícia  Civil  de  Minas  Gerais;  Ten.-Cel.  Renato  Batista
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Carvalhais,  da  Polícia  Militar  de  Minas  Gerais;  Wanderson  Castelar  Gonçalves,

Presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal de Juiz de Fora;

Flávio Prado Kretli, Juiz de Direito da Comarca de Sete Lagoas, que são convidados

a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados Sargento

Rodrigues e Dalmo Ribeiro Silva, autores dos requerimentos que deram 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 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 que conclui

pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 158/201, na forma do Substitutivo nº

1,  da Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1 (relator Deputado

Leonardo Moreira). Na fase de discussão do parecer lido anteriormente, que conclui

pela rejeição do Projeto de Lei nº 752/2011, no 1º turno, o relator, Deputado Leonardo

Moreira, retira o seu parecer e apresenta outro, que conclui pela aprovação do projeto

com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. O Presidente concede

vista  do  parecer  ao  Deputado  Lafayette  de  Andrada.  A Presidência  determina  a

distribuição de avulso do parecer do relator, Deputado Leonardo Moreira, que conclui

pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.378/2012, no 1º turno, 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  4.530,  4.531,  4.532,  4.533  e  4.544/2013.  Submetido  a

discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº

623/2011. 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 abril de 2013.

João Leite, Presidente - Cabo Júlio - Sargento Rodrigues.
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ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/4/2013

Às 9h44min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Arlen Santiago,

Doutor Wilson Batista e Duarte Bechir (substituindo o Deputado Carlos Mosconi, por

indicação  da  Liderança  do  BTR),  membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo

número regimental, o Deputado Arlen Santiago, no exercício da Presidência, 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 discutir e votar proposições da Comissão e comunica o

recebimento da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” nas

datas mencionadas entre  parênteses:  ofícios  do  Sr.  Ricardo dos Santos Bartholo,

Provedor da Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora do Patrocínio (11/4/2013);

da  Sra.  Adriana  Fátima  de  Paula  Magalhães  e  outros,  Vereadores  da  Câmara

Municipal de Patrocínio (11/4/2013); do Sr. Pietro Chaves Filho, Prefeito Municipal de

Belo  Oriente,  e  de  Vereadores  da  Câmara  desse  Município  (12/4/2013);  da  Sra.

Amanda de Oliveira Alves e outros, alunos e ex-alunos da Escola de Enfermagem

Prof.  Clóvis Salgado, da Cruz Vermelha Brasileira (12/4/2013),  e do Sr.  Alexandre

Pires de Lima, Diretor da Secretaria do Pleno e do Tribunal Pleno do Tribunal de

Contas  (6/4/2013).  O  Presidente  acusa  o  recebimento  do  Projeto  de  Lei  nº

3.621/2012, no 1º turno, para cuja relatoria designou o Deputado Carlos Pimenta.

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 3.455/2012 é retirado da pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado

Duarte Bechir, aprovado pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados,

cada um por sua vez, o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº

903/2011 (relator: Deputado Arlen Santiago) e o parecer pela rejeição, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.007/2011 (relator: Deputado Doutor Wilson Batista). 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, o Projeto de Lei nº 3.098/2012, que
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recebeu  parecer  por  sua  aprovação  com  a  Emenda  nº  1,  da  Comissão  de

Constituição e Justiça, e o Projeto de Lei nº 3.680/2012, que recebeu parecer por sua

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

Requerimentos nºs 4.518, 4.522 e 4.528/2013. Submetidos a discussão e votação,

cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de

Lei nºs 2.733/2011, 3.502 e 3.589/2012. 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 Fred Costa em que solicita seja realizada audiência pública para debater a

destinação do lixo hospitalar e do lixo comum no Estado; das Deputadas Ana Maria

Resende em que solicita seja realizada audiência pública para debater a proliferação

do mosquito da dengue no Estado,  bem como o aumento dos casos confirmados

dessa doença; Liza Prado em que solicita seja encaminhado à Secretaria de Saúde

pedido de providências com vistas à celebração de convênio para a disponibilização

de  recursos  financeiros  para  os  projetos  sociais,  voltados  para  a  reabilitação  e

tratamento de dependentes químicos, desenvolvidos pela Associação Comunidade

Nova Criatura, em Uberlândia; dos Deputados Doutor Wilson Batista em que solicita

seja encaminhado ao Ipsemg pedido de providências  para  a manutenção de seu

posto  de  atendimento  em  Muriaé;  Pompílio  Canavez  (2)  em  que  solicita  seja

encaminhado à Secretaria de Saúde pedido de informações sobre a assistência à

saúde prestada às pessoas privadas de liberdade em unidades prisionais do Estado,

em especial com relação à cobertura do atendimento e aos programas voltados para

o controle da tuberculose; e seja realizada audiência pública da campanha Assine +

Saúde  em  Nepomuceno;  Antonio  Lerin  em  que  solicita  seja  realizada  audiência

pública  da  campanha Assine  +  Saúde em  São  Gotardo;  Carlos  Mosconi  em que

solicita seja realizada audiência pública, por ocasião do Dia Nacional de Alerta aos

Planos de Saúde, a fim de debater aspectos da relação entre médicos e planos de

saúde privados. A Presidência transfere a direção dos trabalhos ao Deputado Doutor

Wilson Batista para a apreciação de proposição de sua autoria. Submetido a votação,

é aprovado requerimento do Deputado Arlen Santiago em que solicita seja realizada

visita conjunta com a Comissão de Educação ao Diretor do MEC responsável pela



1680
____________________________________________________________________________

área de ensino superior, em Brasília, com a participação da Reitoria da Unincor, para

apresentação dos problemas do curso de Medicina dessa instituição, bem como de

possíveis  soluções.  São  recebidos  para  posterior  apreciação  requerimentos  dos

Deputados Doutor Wilson Batista, Duarte Bechir e Arlen Santiago em que solicitam

seja  encaminhado  ao  Ipsemg  pedido  de  informações  sobre  a  não  inclusão  da

radioterapia conformacional como procedimento para tratamento de pacientes com

câncer  de  próstata;  e  Pompílio  Canavez em  que solicita  seja  realizada  audiência

pública para discutir a espera a que estão submetidos os portadores de obesidade

mórbida que necessitam realizar cirurgia bariátrica por meio dos serviços públicos de

saúde. 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 abril de 2013.

Carlos Mosconi, Presidente - Duarte Bechir - Dalmo Ribeiro Silva.

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE

AO USO DE CRACK E OUTRAS DROGAS NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/4/2013

Às 10h5min, comparecem no Salão Nobre os Deputados Vanderlei Miranda, Paulo

Lamac, Glaycon Franco e Marques Abreu, membros da supracitada Comissão. Estão

presentes, também, a Deputada Liza Prado e o Deputado Dinis Pinheiro. Havendo

número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Vanderlei  Miranda,  declara  aberta  a

reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Glaycon Franco,

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

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

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

Comissão e comunica o recebimento da correspondência do Cel. PM Marco Antônio

Badaró Bianchini, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG, publicada no “Diário

do  Legislativo”,  em  11/4/2013.  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 da Deputada Liza Prado

e dos Deputados Vanderlei Miranda, Marques Abreu, Paulo Lamac e Glaycon Franco
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em que solicitam sejam recebidas nesta reunião as entidades parceiras da ALMG na

realização da "2ª Marcha contra o Crack e Outras Drogas e Caminhada pela Paz nas

Escolas", para debater o procedimento operacional desse evento; do Deputado Paulo

Lamac em que solicita seja realizada audiência pública para apresentação do livro

"Casagrande  e  seus  demônios",  de  autoria  do  ex-jogador  de  futebol  Walter

Casagrande Jr.; da Deputada Liza Prado e do Deputado Vanderlei Miranda em que

solicitam  seja  encaminhado  ofício  aos  Deputados  desta  Casa  sugerindo  que

organizem, em suas bases políticas, a marcha contra o crack no mesmo formato e

data do evento a ser realizado em Belo Horizonte,  no dia 22/6/2013, às  9 horas,

intitulado "2ª Marcha Contra o Crack e Outras Drogas -  Caminhada pela Paz nas

Escolas". São recebidos os seguintes requerimentos da Deputada Liza Prado e dos

Deputados Vanderlei Miranda, Marques Abreu, Glaycon Franco e Paulo Lamac em

que solicitam seja encaminhado pedido  de providências  à  Secretaria  Nacional  de

Políticas sobre Drogas - Senad - solicitando que informe à Comissão o valor que foi

repassado  ao  Estado  de  Minas  Gerais  de  recursos  provenientes  de  leilões  de

produtos apreendidos do tráfico de drogas nos últimos cinco anos; da Deputada Liza

Prado e dos Deputados Vanderlei Miranda, Marques Abreu, Glaycon Franco e Paulo

Lamac em que solicitam seja promovida pela Comissão campanha para esclarecer e

divulgar que as comunidades terapêuticas são espaços para tratamento de tóxico-

dependência. A Presidência passa a ouvir os representantes das entidades parceiras

da "2ª Marcha contra o Crack e Outras Drogas - Caminhada pela Paz nas Escolas",

que são convidados a tomar assento à mesa. O Presidente, coautor do requerimento

que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas  considerações  iniciais.  Logo  após,  a

Presidência, concede a palavra, cada um por sua vez, à Deputada Liza Prado e aos

Deputados  Paulo  Lamac,  Glaycon  Franco  e  Marques  Abreu,  coautores  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.
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Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Vanderlei Miranda, Presidente - Célio Moreira - Glaycon Franco - Liza Prado.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 17/4/2013

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Doutor Wilson

Batista,  Gilberto Abramo e Duarte Bechir  (substituindo o Deputado Luiz Humberto

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

Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Doutor Wilson Batista, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duarte

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

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

reunião se destina a discutir e votar pareceres sobre proposições em fase de redação

final e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os

relatores  citados  a  seguir:  Projetos  de  Lei  nºs  2.525/2011,  2.962,  3.328,  3.511  e

3.643/2012  (Deputado  Duarte  Bechir);  3.655,  3.657,  3.663  e  3.671/2012,  3.727 e

3.798/2013 (Deputado Gilberto Abramo). 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

de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.525/2011. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte

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

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei

nºs 2.962, 3.328, 3.511, 3.643, 3.655, 3.657, 3.663 e 3.671/2012, 3.727 e 3.798/2013.

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

parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,

determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Gustavo Corrêa - Tiago Ulisses.

ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO

FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 22/4/2013
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Às 14h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados João Vítor Xavier,

Lafayette de Andrada, João Leite (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da

Liderança do Bloco Transparência e Resultado) e Mário Henrique Caixa (substituindo

o  Deputado  Romel  Anízio,  por  indicação  da  Liderança  do  Bloco  Avança  Minas),

membros  da  supracitada  Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata

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

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

matéria constante da pauta e a discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se à

1ª Fase da 2ª Parte da 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

3.878/2013  (relator:  Deputado Lafayette  de  Andrada).  Suspende-se  a  reunião.  Às

14h29min  são reabertos  os  trabalhos  com a  presença  dos  Deputados  Adalclever

Lopes, João Vítor Xavier, Lafayette de Andrada e João Leite (substituindo o Deputado

Zé Maia, por indicação da Liderança do Bloco Transparência e Resultado). Na fase

de discussão do parecer do relator, Deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela

aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº na forma do Substitutivo nº 2 com a

Subemenda nº 1 à Emenda nº 11 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 19,  e pela

rejeição das Emendas nºs 9, 10, e 13 a 18, é apresentada a Proposta de Emenda nº

1,  do  Deputado  Sargento  Rodrigues.  Após  discussão  e  votação,  é  aprovado  o

parecer, salvo a proposta de emenda. Submetida a votação, é rejeitada a proposta de

emenda. 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, 24 de abril de 2013.

Zé Maia, Presidente - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Inácio Franco.

ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

22/4/2013

Às 14h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo e
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Rogério Correia, membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da

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

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

denúncias de violações dos direitos humanos, em especial, à moradia digna, e do

direito à cidade, no Município de Belo Horizonte. Registra-se a presença do Deputado

Almir Paraca. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir

as  Sras.  Maria  Cristina  Fonseca  de  Magalhães,  Diretora  de  Planejamento  da

Companhia  Urbanizadora  de  Belo  Horizonte  -  Urbel;  Soraya  Romina  Santos,

Assessora da Secretaria Municipal de Políticas Sociais, ambas representando o Sr.

Marcio Araujo de Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Joana D´Arc Couto

Soares,  Superintendente Substituta  do  Patrimônio  da  União  em Minas  Gerais,  do

Ministério  do  Orçamento  e  Gestão,  representando  o  Sr.  Rogério  Veiga  Aranha,

Superintendente  do  Patrimônio  da  União  em  Minas  Gerais  do  Ministério  do

Orçamento e Gestão; Cláudia Spranger Motta, Promotora de Justiça da Promotoria

de Direitos Humanos de Minas Gerais; Nívia Mônica da Silva, Promotora de Justiça,

Coordenadora  do  CAO  Direitos  Humanos;  e  os  Srs.  Leandro  Franklin  Gorsdorf,

Relator Nacional do Direito à Cidade da Plataforma Brasileira de Direitos Humanos,

Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais - Dhesca; Cristiano Müller, Assessor da

Relatoria  Nacional  do  Dhesca;  Frei  Gilvander  Luís  Moreira,  Assessor  de

Comunicação  da  Comissão  Pastoral  da  Terra  de  Minas  Gerais;  Welton  Pimentel

Freitas,  Membro do Fórum Mineiro  de  Reforma Urbana;  Deputado Federal  Padre

João; Adriano Ventura, Vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte; Leonardo

Péricles, Coordenador do Movimento de Luta nos Bairros, Vilas e Favelas - MLB, que

são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A Presidência  concede  a  palavra  ao

Deputado Rogério Correia, autor do requerimento que deu origem ao debate, para

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

façam suas exposições. O Deputado Almir Paraca assume a direção do trabalhos.

Abertos  os  debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas

taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

dos parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Durval Ângelo, Presidente - Rômulo Viegas - Rogério Correia - Sebastião Costa.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/4/2013

Às 10h15min, comparecem no Automóvel Clube de Rio Casca os Deputados Dinis

Pinheiro, Presidente desta Assembleia, e Carlos Mosconi,  membro da supracitada

Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Alencar da Silveira Jr., Gustavo

Corrêa e Juninho Araújo. A Presidência, 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 destina-se a

incentivar a participação da sociedade na coleta de assinaturas para apresentação de

projeto  de  lei  de  iniciativa  popular  à  Câmara  dos  Deputados,  determinando  a

aplicação de 10% da receita corrente bruta da União na saúde pública. A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os Srs. José Mário Russo

Maroca e Adriano Alvarenga, respectivamente, Prefeito e Vice-Prefeito Municipal de

Rio  Casca;  a  Sra.  Marleyde  de  Paula  Mucida  Miranda,  Presidente  da  Câmara

Municipal  de  Rio  Casca;  o  Sr.  Sérgio  Pereira  Lima,  Coordenador  Regional  da

Defensoria Pública,  representando a Sra.  Andréa Abritta  Garzon Tonet,  Defensora

Pública-Geral;  a  Sra.  Alcione Ferreira de Lima Albuquerque,  Prefeita  Municipal  de

Santo Antônio do Grama e Presidente do Consórcio de Saúde do Vale do Piranga -

Cisamapi -; os Srs. Antônio Carlos Pires Maciel, Presidente da filiada da Associação

Médica  de  Minas Gerais  -  AMMG -  em Ponte  Nova,  representando o  Sr.  Lincoln

Lopes  Ferreira,  Presidente  da  AMMG;  Alexandre  Amarante  Gomes  Pinto  Coelho,

Vice-Presidente  da  Subseção  de  Rio  Casca  da  OAB-MG;  Luís  Cláudio  da  Silva

Chaves, Presidente da OAB-MG; o Cap. PM Luiz Marinho Júnior, Comandante da 21ª

Companhia da PMMG, e o Ten. PM Gustavo Gomes de Melo, Comandante da 118ª

Companhia da PMMG, que são convidados a tomar assento à mesa. Na condição de

autor do requerimento, o Deputado Carlos Mosconi passa a fazer 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
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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, 24 de abril de 2013.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Wilson Batista.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/4/2013

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

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

Comissão.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Durval  Ângelo,

declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão. 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  Durval  Ângelo  (2)  em  que  solicita  seja

realizada audiência pública para discutir a violação de direitos humanos que estaria

sendo praticada contra 40 famílias que estão sendo retiradas de suas casas no Bairro

Alípio de Melo, em Belo Horizonte, em decorrência de processo de reintegração de

posse; e seja encaminhado às TVs Globo e Bandeirantes, à Rede Minas, aos jornais

“Estado de Minas”, ”O Tempo” e “Hoje em Dia” e às Rádios Itatiaia,  CBN e Band

News pedido de providências para a divulgação de nota de esclarecimento da família

de Amanda Linhares, de forma ampla e destacada. 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, 24 de abril de 2013.

Durval Ângelo, Presidente - Rômulo Viegas - Zé Maia.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.836/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Entre Amigos Futebol Clube, 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.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.836/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Entre Amigos Futebol Clube, com sede no Município de Sabará, pessoa jurídica de

direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como escopo a

difusão de atividades sociais, cívicas, culturais e desportivas.

Com  esse  propósito,  a  instituição  incentiva  a  prática  do  futebol  e  de  outras

modalidades esportivas amadorísticas especializadas, 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  pela  Associação Entre

Amigos  Futebol  Clube,  especialmente  com a  juventude 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° 3.836/2013, em turno



1688
____________________________________________________________________________

único, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 3.837/2013

Comissão de Esporte, Lazer e Juventude

Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo

declarar de utilidade pública a Associação Falcões de Minas Moto Clube, com sede

no Município de Pompéu.

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 3.837/2013 pretende declarar de utilidade pública a Associação

Falcões de Minas Moto Clube, com sede no Município de Pompéu, pessoa jurídica de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  escopo  a  promoção  do

motociclismo.

Com esse propósito, a instituição realiza atividades educativas, culturais, artísticas,

recreativas e sociais, em parceria com o poder público e a iniciativa privada, visando

ao congraçamento de seus associados; desenvolve projetos, programas, campanhas

e outras iniciativas a fim de divulgar o papel da entidade na sociedade e o Município

de Pompéu; procura, ainda, estabelecer intercâmbio com entidades congêneres.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e

Justiça,  tem  como  finalidade  adequar  a  denominação  da  entidade  ao

consubstanciado em seu estatuto.

Tendo em vista o importante trabalho desenvolvido pela Associação Falcões de

Minas Moto  Clube,  consideramos meritória  a  iniciativa de  lhe outorgar  o  título  de

utilidade pública.

Conclusão
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Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n° 3.837/2013, em turno

único, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Marques Abreu, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.287/2011

Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia

Relatório

A proposição em epígrafe, de autoria do Deputado Gustavo Valadares e resultante

do desarquivamento do Projeto de Lei nº 175/2007, determina que os documentos

eletrônicos  públicos  do  Estado  emitidos  via  internet  para  os  cidadãos  sejam

certificados de acordo com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentou.

Vem a proposição agora a esta Comissão para, nos termos do art. 188, combinado

com o art. 102, VI, "d", do Regimento Interno, receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação

A proposição em tela foi objeto de análise por esta Comissão na legislatura anterior,

ocasião em que obteve parecer favorável, com a apresentação de substitutivo. Como

não  houve  alteração  no  plano  normativo  vigente  que  demandasse  a  análise  da

matéria por ótica diversa, mantivemos a mesma orientação aprovada quando da sua

análise pretérita, a seguir transcrita.

O projeto de lei em questão estabelece que os documentos emitidos pelo Estado

para  os  cidadãos,  via  internet,  sejam  certificados  digitalmente  conforme  a

Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil -, com o intuito de conferir-

lhes segurança e autenticidade.

A ICP-Brasil, instituída pela Medida Provisória nº 2002-2, de 24/8/2001, estabelece

as bases técnicas e metodológicas empregadas  no sistema de certificação digital

baseado  em  chaves  públicas,  a  ser  implementado  nos  órgãos  e  entidades  da

administração pública federal. A norma fixa também as atribuições e competências,

no que tange à certificação digital, do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação -

ITI  -,  primeira  autoridade  da  cadeia  de  certificação,  designado  Autoridade
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Certificadora  Raiz  -  AC  raiz  -,  que,  além  de  gerenciar  os  certificados,  mantém

atividades  de  fiscalização  e  auditoria  nas  suas  entidades  subordinadas:  as

autoridades certificadoras - ACs - e as autoridades registradoras - ARs.

Em  âmbito  estadual,  a  Companhia  da  Tecnologia  da  Informação do  Estado  de

Minas Gerais - Prodemge - exerce a função de autoridade certificadora e autoridade

registradora credenciada pelo ITI. O Decreto nº 43.888, de 5/10/2004, fixa os termos

para  a  utilização  da  certificação  eletrônica  para  os  órgãos  e  entidades  da

administração  pública  estadual,  com  a  adoção  das  normas  e  dos  padrões

estabelecidos pela ICP-Brasil, e credencia a Prodemge como fornecedora oficial dos

certificados digitais dos referidos órgãos e entidades. A utilização dessa tecnologia

tem como objetivo garantir  a  autenticidade,  a integridade,  a confidencialidade e a

irretratabilidade na remessa de documentos eletrônicos públicos, bem como atribuir-

lhes validade jurídica.

O  foco  do  projeto  de  lei  em  tela,  por  sua  vez,  é  garantir  ao  cidadão  maior

transparência  e  agilidade em suas  relações  com  o  Estado,  determinando que os

documentos eletrônicos públicos, emitidos via internet, sejam certificados de acordo

com as regras da ICP-Brasil.

A fim de facilitar a compreensão do significado e do escopo da certificação digital, é

necessário discorrer brevemente sobre sua natureza e formas de implementação.

Um certificado digital, ou identidade digital, pode ser visto como uma carteira de

identidade  para  uso na internet.  Ao acessar  uma conta bancária,  por  exemplo,  o

certificado  de  servidor  “web”  do  banco  assegura  que  o  cliente  está  realmente

acessando o “site” do banco, da mesma forma como o certificado de cliente garante

ao banco que o internauta que está acessando os dados de uma determinada conta é

realmente o titular da conta.

O  certificado  digital  pode  ser  utilizado  ainda  para  garantir  integridade  e

autenticidade aos documentos eletrônicos  e mensagens emitidos  via  internet.  Um

exemplo  dessa  aplicação  é  o  envio  de  uma  mensagem  eletrônica  para  um

determinado  destinatário:  o  programa  de  “e-mail”  pode  utilizar  o  certificado  para

assinar  digitalmente  a  mensagem.  Desse  modo,  o  destinatário  da  mensagem  se

assegura de que ela foi realmente enviada pelo emissor declarado, além de ter  a
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garantia  de  que  o  conteúdo  da  mensagem  não  foi  alterado  entre  o  envio  e  o

recebimento.

O certificado digital acompanha o documento assinado digitalmente, cujo conteúdo

é  criptografado,  ou  seja,  é  cifrado  em  código,  tornando-o,  desse  modo,

intencionalmente ininteligível para os que não têm acesso às suas convenções. O

certificado contém informações que identificam a pessoa com quem se está tratando

na  internet.  Um  documento  eletrônico  com  certificação  digital  tem  garantia  de

autenticidade de origem e autoria, de integridade de conteúdo, de confidencialidade e

de irretratabilidade, ou seja, de que a transação, depois de efetuada, não pode ser

negada por nenhuma das partes. Normalmente, uma identificação digital  contém o

nome e a chave pública do proprietário, a data de vencimento da chave pública, o

nome do emissor  (a AC que emitiu  a identificação digital),  o  número de série da

identificação digital e a assinatura digital do emissor.

Sem dúvida, a certificação digital, além de conferir maior segurança ao usuário da

internet  que  usufrui  de  serviços  diversos,  é  um  importante  passo  rumo  à

desmaterialização de processos antes feitos somente em papel. Há uma tendência de

que os setores públicos e privados cada vez mais incorporem a certificação digital

nos  seus  procedimentos  eletrônicos.  Os  serviços  públicos  que  se  valem  dessa

tecnologia  tendem  a  aumentar  e  a  se  diversificar  de  forma  veloz,  valorizando  o

cidadão  e  tornando  possível  ao  Estado  desempenhar  seu  papel  de  forma  mais

segura,  moderna  e  eficaz.  Atualmente  tem-se  questionado  menos  o  custo  da

certificação do que o custo de não utilizá-la, haja vista os inúmeros benefícios que ela

pode trazer, em termos de economicidade, praticidade, prevenção de fraudes, entre

outros.

Por essas razões, esta Comissão corrobora a importância da matéria em estudo.

Há a  necessidade,  no  entanto,  de  promover  adequação  técnica  da  proposição  e

conferir maior clareza aos seus conceitos e finalidades, o que fazemos por meio da

apresentação do Substitutivo nº 1.

Primeiramente  é  importante  frisar  que  o  projeto,  na  forma  proposta  por  esta

Comissão, não atribuirá aos cidadãos a obrigação de adquirir certificados digitais para

efetuar  transações  na  internet,  embora  seja  certo  que  a  segurança  em  algumas
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espécies de transação dependeria de o usuário dispor desse certificado. No entanto,

a tecnologia de chaves públicas pode ser aplicada em benefício do cidadão, sem

encargos para este, nas seguintes situações:

- o endereço de serviço de uma página “web” governamental seria autenticado. Por

meio da certificação digital,  este passaria  a ser  reconhecido como servidor  “web”

seguro.  Dessa  forma,  o  procedimento  garantiria  a  autenticidade  dos  dados  que

trafegam  entre  o  navegador  do  usuário  e  o  servidor  “web”  governamental.  Esse

mecanismo seria  o que denominamos  no substitutivo  como implantação de sítios

seguros;

-  os  documentos  e  mensagens  emitidos  em  meio  eletrônico  pelos  órgãos  e

entidades  da  administração  pública  aos  cidadãos  seriam  assinados  digitalmente,

garantindo-se sua veracidade e autenticidade, nos casos em que esses requisitos

fossem  requeridos.  Por  meio  do  Substitutivo  nº  1,  remetemos  ao  regulamento  o

estabelecimento  dos  critérios  a  esse  respeito,  tendo  em  vista  que  os  principais

aplicadores da norma poderão fazê-lo com maior precisão.

Por fim, ponderamos que a aplicação das medidas propostas, de forma gradativa,

não onerará as finanças do Estado, que já vem eficazmente consolidando o uso da

tecnologia da certificação digital em seus serviços eletrônicos.

Conclusão

Diante  do  exposto,  manifestamo-nos  pela  aprovação  do  Projeto  de  Lei  nº

1.287/2011, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1

Determina  a  implantação  de  medidas  para  assegurar  a  autenticidade  das

informações  veiculadas  nos  sítios  eletrônicos  governamentais  e  a  segurança  nas

transações  realizadas  em  meio  eletrônico  entre  os  órgãos  e  entidades  da

administração pública do Estado e os cidadãos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Os órgãos e entidades da administração pública do Estado implantarão

medidas que visem a:

I  -  conferir  autenticidade e  legitimidade  de  origem  e  de autoria  às  informações

veiculadas em seus sítios eletrônicos; e
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II - garantir segurança, integridade, autenticidade e irretratabilidade às transações

realizadas em meio eletrônico entre a administração pública e os cidadãos.

Art. 2º - Para o cumprimento do disposto no art. 1º, os órgãos e entidades referidos

deverão:

I  - adquirir  certificados digitais para os domínios eletrônicos de sua propriedade,

visando à implantação de sítios seguros;

II - providenciar a assinatura digital de documentos e mensagens emitidos em meio

eletrônico,  nos  casos  em  que  for  considerada  necessária  a  comprovação  da

autenticidade de seu conteúdo, nos termos do regulamento.

Parágrafo  único  -  A certificação  digital  exigida  para  o  cumprimento  do  disposto

neste  artigo  deverá  ser  emitida  por  autoridade  certificadora  credenciada  na

Infraestrutura  de  Chaves  Públicas  Brasileira  -  ICP-Brasil,  nos  termos  da  Medida

Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Art.  3º  -  A implantação  das  medidas  de  que  trata  esta  lei  será  feita  de  forma

gradativa,  dentro do prazo de cinco anos,  de acordo com as prioridades e metas

definidas em regulamento.

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Duarte Bechir, Presidente e relator - Elismar Prado - Maria Tereza Lara.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.131/2011

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o Projeto de Lei em epígrafe “dispõe sobre

a obrigatoriedade de 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  o  projeto  distribuído  às

Comissões  de  Constituição  e  Justiça,  de  Saúde  e  de  Fiscalização  Financeira  e

Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça,  em sua análise  preliminar,  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo nº 1,

que apresentou.
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Em  sua  análise  de  mérito,  a  Comissão  de  Saúde  opinou  favoravelmente  à

aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer nos termos do art. 188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Por tratarem de objeto semelhante, foi anexado à matéria em comento o Projeto de

Lei nº 2.132/2011, de autoria do Deputado Bruno Siqueira, conforme determina o art.

173, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação

O projeto de lei em estudo visa estabelecer a obrigação de que cinemas e demais

estabelecimentos  que  exibam  filmes  em  terceira  dimensão  -  3D  -  promovam  a

higienização  dos  óculos  disponibilizados  aos  espectadores,  necessários  para  o

usufruto dessa tecnologia de exibição. Em sua justificação, o autor ressalta que a

medida visa proteger os frequentadores de salas de cinema de afecções como a

conjuntivite  e,  também,  o  restante  da  população,  visto  que  se  trata  de  doenças

contagiosas.

Em sua análise, a Comissão de Constituição e Justiça destacou que a promoção da

saúde está inserida em diversos elementos do ordenamento jurídico brasileiro, como

a Constituição da República, o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais e o

Código de Proteção e Defesa do Consumidor.  Destacou que a competência para

legislar  sobre  proteção  da  saúde  e  do  consumidor  é  concorrente  da  União,  dos

Estados e do Distrito Federal, não identificando, assim, impedimento à deflagração do

processo legislativo.

Entretanto,  de  forma  a  dar  à  lei  um  caráter  mais  estável  e  compatível  com  o

progresso  tecnológico,  achou  proveitoso  suprimir  pormenores  presentes  no  texto

original.  Dessa forma, apresentou o Substitutivo nº 1, concluindo pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria na forma desse substitutivo.

Em sua análise de mérito, a Comissão de Saúde ratificou entendimento exposto

pelo autor da matéria de que os óculos 3D podem ser veículos para disseminação de

doenças,  como,  por  exemplo,  conjuntivite  e  herpes  ocular,  que  podem  ser

transmitidas  pelo  compartilhamento  de  tais  óculos.  Dessa  forma,  opinou

favoravelmente à aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
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pela Comissão de Constituição e Justiça.

No que é próprio desta Comissão, não são vislumbrados impactos negativos no

orçamento do Estado decorrentes de eventual aprovação da matéria.

Cabe  ressaltar  que  o  governo  de  Minas  Gerais  promove  políticas  públicas  de

divulgação de conteúdo audiovisual,  categoria em que se insere o cinema. Dessa

forma, além de manter o Cine Humberto Mauro, espaço de divulgação que integra o

Palácio das Artes, administrado pela Fundação Clóvis Salgado, autarquia estadual, o

governo estadual promove ainda eventuais mostras fixas e itinerantes.

Entretanto, o conteúdo de cinema divulgado pelo governo do Estado é de nítido

caráter não mercadológico, enquanto os filmes em 3D distribuídos no Brasil são de

caráter eminentemente comercial. Dessa forma, a eventual aprovação do projeto em

estudo não implicaria gastos adicionais ao governo, que, de qualquer forma, seriam

de monta reduzida. Cumpre ressaltar que o Espaço TIM UFMG do Conhecimento,

que  integra  o  Circuito  Cultural  Praça  da  Liberdade,  em  Belo  Horizonte,  promove

programações  científicas  e  educativas  por  meio  de  projeções  3D.  Tal  espaço,

entretanto,  embora  integre  programa estadual,  está  sob  gestão compartilhada  do

governo federal, por meio da Universidade Federal de Minas Gerais, e da empresa

que o nomeia, cabendo a essas entidades o cumprimento das disposições do projeto

em sua eventual aprovação.

Dessa  forma,  considerando  os  pareceres  favoráveis  que  antecederam  o  desta

Comissão  e  julgando  ainda  proveitosos  os  aperfeiçoamentos  propostos  pela

Comissão  de  Constituição  e  Justiça,  opinamos  favoravelmente  à  aprovação  do

projeto.

Cabe destacar ainda que, embora Municípios como Belo Horizonte e Juiz de Fora

tenham normas locais  que trazem disposições semelhantes às que o projeto visa

instituir, a eventual aprovação do projeto facilitaria a uniformização de procedimentos,

além de alcançar os Municípios que dispõem de projeção 3D, mas não possuem leis

locais,  e  traz  ainda garantias  na  eventualidade de o  parque exibidor  estadual  de

filmes 3D se expandir.

Em  atendimento  à  Decisão  Normativa  da  Presidência  nº  12,  de  4/6/2003,

declaramos  que  a  análise  aqui  desenvolvida  é  estendida  ao  Projeto  de  Lei  nº
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2.132/2011, anexado, de caráter semelhante.

Conclusão

Considerando o apresentado, somos favoráveis à aprovação do Projeto de Lei nº

2.131/2011,  em  primeiro  turno,  na  forma  do  Substitutivo  nº  1,  apresentado  pela

Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Zé Maia, Presidente - Ulysses Gomes, relator - João Vítor Xavier - Lafayette de

Andrada - Tiago Ulisses.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.124/2012

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Deputado Duarte Bechir, a proposição em epígrafe visa autorizar o

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

Em  seu exame preliminar,  a  Comissão  de Constituição  e  Justiça  concluiu  pela

juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1,  que

apresentou.

Cabe  agora  a  este  órgão  colegiado  analisar  a  proposição  no  âmbito  de  sua

competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do

Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 3.124/2012 tem por objetivo conferir a necessária autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa fazer a transferência de titularidade, ao

Município  de  Jesuânia,  de  imóvel  constituído  pela  área  de  714m²,  situado nesse

Município.

Em  atendimento  ao  interesse  público,  que  deve  nortear  o  negócio  jurídico  em

causa, prevê o parágrafo único do art. 1º da proposição que o bem será utilizado pela

administração municipal em projetos de atendimento à comunidade.

Ainda em defesa do interesse coletivo, o art. 2º do projeto prevê 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.

Ressalte-se  que a  proposição atende aos  preceitos  legais  que versam sobre  a
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transferência de domínio de bens públicos, além de não criar despesas para o erário

e  não  acarretar  repercussão  na  Lei  Orçamentária.  Encontra-se,  pois,  em

conformidade com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui

normas gerais de direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e

balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Por  fim,  esclarecemos  que  a  Emenda  nº  1,  apresentada  pela  Comissão  de

Constituição  e  Justiça,  tem  como  finalidade  explicitar,  no  texto  do  projeto,  a

destinação que será dada ao imóvel: construção de uma creche municipal.

Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.124/2012, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Zé Maia,  Presidente -  João Vítor  Xavier,  relator  -  Lafayette de Andrada -  Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.876/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Três Corações 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

sua possível repercussão financeira, conforme dispõe o art. 188, combinado com o

art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.876/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Três Corações o imóvel constituído de área com 1.750m², situado nesse

Município.

Visando atender ao interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição  determina  que  o  bem  será
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destinado ao funcionamento da Escola Municipal Maria José Coelho Neto.

Ademais, o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado

se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,

não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista.  O  art.  3°  determina  que  essa

autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário não houver procedido

ao  registro  do  bem;  e  o  art.  4°  determina  que  o  Município  de  Três  Corações

encaminhará à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento

que comprove a destinação do imóvel.

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

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

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

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

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

ser realizada com a referida autorização.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº  1,  que dá  nova  redação  ao  “caput”  do  art.  1º  da  proposição,  com o

objetivo de retificar o número de matrícula do imóvel, de acordo com sua certidão de

registro.

Assim sendo, o projeto em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

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

implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.876/2013, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Zé  Maia,  Presidente  -  Tiago  Ulisses,  relator  -  João Vítor  Xavier  -  Lafayette  de

Andrada - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.877/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o
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Poder Executivo a doar ao Município de Guarani o imóvel que especifica.

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.877/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município de Guarani o imóvel constituído de área com 2.128m², situado na região de

Bom Sucesso, nesse Município.

Visando atender ao interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição  determina  que  o  bem  será

destinado a abrigar atividades culturais e esportivas do Município de Guarani.

Ademais, o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado

se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,

não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista;  o  art.  3°  determina  que  essa

autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário não houver procedido

ao registro do bem; e o art. 4° determina que o Município de Guarani encaminhará à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove

a destinação do imóvel.

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

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

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

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

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

ser realizada com a referida autorização.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, que dá nova redação ao art. 1º da proposição, com a finalidade de

adequá-lo à técnica legislativa.

Assim sendo, o projeto em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a
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transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas para o erário e não

implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.877/2013, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Zé Maia,  Presidente -  João Vítor  Xavier,  relator  -  Lafayette de Andrada -  Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.902/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe visa autorizar o

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

A Comissão  de  Constituição  e  Justiça  examinou  a  matéria  preliminarmente  e

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1,

que apresentou.

Agora, vem a proposição a este órgão colegiado a fim de receber parecer quanto à

possível  repercussão  financeira  que  poderá  originar,  conforme  dispõe  o  art.  188,

combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação

Trata o Projeto de Lei  nº  3.902/2013 de autorizar  o  Poder Executivo a doar  ao

Município  de  Pirapora  o  imóvel  constituído  de  área  com  1.856m²,  situado  nesse

Município.

Visando atender ao interesse público, que deve nortear as ações da administração

pública,  o  parágrafo  único  do  art.  1º  da  proposição  determina  que  o  bem  será

destinado ao funcionamento de órgãos administrativos do Município de Pirapora.

Ademais, o art. 2º do projeto prevê a reversão do imóvel ao patrimônio do Estado

se, findo o prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,

não  lhe  tiver  sido  dada  a  destinação  prevista;  o  art.  3°  determina  que  essa

autorização ficará sem efeito se, findo igual prazo, o donatário não houver procedido

ao registro do bem; e o art. 4° determina que o Município de Pirapora encaminhará à
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Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento que comprove

a destinação do imóvel.

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

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

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

Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art. 105, essa norma estabelece que

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

ser realizada com a referida autorização.

Em sua análise sobre a matéria, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou a

Emenda nº 1, que dá nova redação ao parágrafo único do art. 1º da proposição, com

a finalidade de adequá-lo à técnica legislativa.

Assim sendo, o projeto em análise atende aos preceitos legais que versam sobre a

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

implica repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão

Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº 3.902/2013, no 1º

turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Zé Maia,  Presidente -  Lafayette  de Andrada,  relator  -  João Vítor  Xavier  -  Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 3.903/2013

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do Estado, visa autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Matipó 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
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O Projeto de Lei nº 3.903/2013 tem como finalidade autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Matipó o imóvel constituído de área com 612m², situado nesse

Município.

Com o propósito de proteger o interesse da coletividade, a proposição estabelece,

no parágrafo único de seu art. 1º, que o imóvel será destinado ao funcionamento de

entidade privada sem fins lucrativos dedicada à assistência social.

O art. 2º prevê 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; e o art. 3º estabelece que essa autorização ficará sem efeito se,

findo igual prazo, o donatário não houver procedido ao registro do imóvel. Por fim, o

art.  4º  do  projeto  determina  que  o  Município  de  Matipó  deverá  encaminhar  à

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag - documento comprobatório

da utilização do imóvel.

Cabe ressaltar que a autorização legislativa para a transferência de domínio de bem

público é exigência da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de

direito financeiro para a elaboração e o controle dos orçamentos e balanços da União,

dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. No § 2º de seu art.  105, essa

norma  estabelece  que  a  movimentação  dos  valores  pertencentes  ao  ativo

permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida autorização.

Assim sendo,  a proposição 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 3.903/2013, no 1º

turno, na forma apresentada.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Zé Maia,  Presidente -  João Vítor  Xavier,  relator  -  Lafayette de Andrada -  Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 2.792/2012

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.792/2012, de autoria do Deputado  Antônio Lerin, que dá a
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denominação  de  Escola  Estadual  Professora  Maria  Emília  da  Rocha  ao  Centro

Estadual de Educação Continuada - Cesec -, no Município de Uberaba, foi aprovado

em turno único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.792/2012

Dá denominação ao Centro Estadual de Educação Continuada - Cesec - localizado

no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica denominado Escola Estadual  Professora Maria Emília  da Rocha o

Centro  Estadual  de  Educação  Continuada  -  Cesec  -  localizado  no  Município  de

Uberaba.

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

Sala das Comissões, 10 de abril de 2013.

Doutor  Wilson  Batista,  Presidente  -  Gilberto  Abramo,  relator  -  Luiz  Humberto

Carneiro.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI Nº 3.734/2013

Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 3.734/2013, de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, que

declara  de  utilidade pública  a  Associação  de  Pessoas com Deficiência  de  Unaí  -

APDU -,  com sede no Município de Unaí,  foi  aprovado em turno único,  na forma

original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do § 1° do art. 268 do Regimento

Interno.

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação final, que está

de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI Nº 3.734/2013

Declara de utilidade pública a Associação de Pessoas com Deficiência de Unaí -

APDU -, com sede no Município de Unaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1°  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Pessoas  com

Deficiência de Unaí - APDU -, com sede no Município de Unaí.

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

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Doutor Wilson Batista, Presidente - Tiago Ulisses, relator - Gustavo Corrêa.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 24/4/2013, a seguinte comunicação:

Do  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel  notificando  o  falecimento  de  Marku  Ribas,

ocorrido em Belo Horizonte, em 6/4/2013. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 27 DE ABRIL DE 2013

ATAS

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

LEGISLATURA EM 25/4/2013

Presidência do Deputado Sargento Rodrigues

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Anselmo José Domingos - Bonifácio Mourão - Célio Moreira - Duarte Bechir - Duilio

de Castro - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Gilberto Abramo - Glaycon Franco -

Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Inácio Franco - João Leite - João Vítor Xavier -

Lafayette  de  Andrada  -  Leonardo  Moreira  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -

Marques  Abreu  -  Paulo  Guedes  -  Rogério  Correia  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento

Rodrigues - Tiago Ulisses - Zé Maia.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Sargento  Rodrigues)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento não registra a existência de número regimental. A Presidência deixa

de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca as Deputadas e os Deputados para

a ordinária de terça-feira, dia 30, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A

ordem do dia anunciada é a publicada na edição do dia 30/4/2013.).

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 17ª LEGISLATURA EM 25/4/2013

Presidência do Deputado Hely Tarqüínio

Sumário: Comparecimento - Falta de quórum.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Hely Tarqüínio - Ana Maria Resende - Anselmo José Domingos - Bonifácio Mourão -

Cabo Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Duarte Bechir -

Duilio  de  Castro  -  Durval  Ângelo  -  Fábio  Cherem  -  Glaycon  Franco  -  Gustavo
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Valadares - Inácio Franco - João Leite - Lafayette de Andrada - Liza Prado - Luiz

Henrique - Marques Abreu - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -

Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Falta de Quórum

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  9h15min,  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 ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada.

ATA DA 4ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS HUMANOS E

DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2011

Às  9h31min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  o  Deputado  Durval  Ângelo,

membro da Comissão de Direitos Humanos, e a Deputada Rosângela Reis, membro

da  Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social.  Havendo  número

regimental,  o  Presidente,  Deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião  e

dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que é dada por aprovada e é subscrita

pelos membros das Comissões presentes. A Presidência informa que a reunião se

destina  a  discutir  as  políticas  de  prevenção  à  violência  e  à  discriminação contra

idosos.  A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir  as

Sras.  Viviane  Café  Marçal,  Diretora  do  Núcleo  de  Articulação  com  Movimentos

Sociais  da  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social,  e  Silvânia  Coelho  Barroso,

jornalista; e os Srs. Felipe Willer  de Araújo Abreu Júnior,  Presidente do Conselho

Estadual  do  Idoso,  representando  o  Sr.  Wander  Borges,  Secretário  de

Desenvolvimento Social; Almir Ribeiro Tavares Júnior, Professor do Departamento de

Psiquiatria  e  Neurologia  da  Faculdade  de Medicina  da  UFMG e  Coordenador  do

Projeto Lar dos Idosos; e Carlos Alberto dos Passos, Presidente do Movimento de

Luta Pró-Idoso de Minas Gerais,  que são convidados a tomar assento à mesa.  A

Presidência concede a palavra à Deputada Rosângela Reis, autora do requerimento

que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais.  Logo após, passa a

palavra  aos  convidados,  para  que  façam  suas  exposições.  Abertos  os  debates,
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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, 1º de dezembro de 2011.

Durval Ângelo, Presidente - Rosângela Reis.

ATA DA 1ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS HUMANOS E

DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 7/11/2012

Às  9h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Sargento

Rodrigues e André Quintão (substituindo o Deputado Durval Ângelo, por indicação da

Liderança  do  PT),  membros  da  Comissão  de  Direitos  Humanos;  a  Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Sargento Rodrigues e André Quintão (substituindo o

Deputado  Pompílio  Canavez,  por  indicação  da  Liderança  do  PT),  membros  da

Comissão  do  Trabalho,  da  Previdência  e  da  Ação  Social.  Havendo  número

regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, informa que não há ata a ser

apreciada. A Presidência comunica que a reunião se destina a debater a proposta de

revisão  do  PPAG  2012-2015  para  o  exercício  de  2013,  no  âmbito  da  Rede  de

Desenvolvimento Social e Proteção. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários

da reunião para ouvir  as Sras. Maria Albanita Roberta de Lima,  Subsecretária  de

Projetos  Especiais  de  Promoção  Social;  Nívia  Soares  da  Silva,  Subsecretária  de

Assistência Social; Carmen Piedade Rocha, Subsecretária de Direitos Humanos, e

Adriana  de  Cássia  Barbosa,  Gerente  Executiva  do  Plug  Minas,  da  Secretaria  de

Cultura; e os  Srs. Juliano Fisicaro,  Gerente do Programa Estruturador  Assistência

Social  e  Direitos  Humanos;  Thomás Lafetá  Alvarenga,  Coordenador  do  Programa

Estruturador  Jovens  Mineiros  Protagonistas;  Samir  Carvalho  Moysés,  Diretor  de

Captação e Qualificação do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de

Minas  Gerais,  representando  o  Sr.  Rúbio  de  Andrade,  Gerente  do  Programa

Estruturador Desenvolvimento Social dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte

de Minas; Cássio Gustavo de Castro, Superintendente de Políticas de Proteção de

Direitos,  e  José  Celso  Magalhães,  Gerente  do  Programa  Poupança  Jovem,  da

Secretaria de Desenvolvimento Social, que são convidados a tomar assento à mesa.
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A  Presidente,  autora  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  tece  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos Deputados e aos convidados,

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

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

Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata e

encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de novembro de 2012.

Rosângela Reis, Presidente - Sargento Rodrigues - André Quintão.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO, DA

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

17ª LEGISLATURA, EM 3/4/2013

Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Rosângela Reis e

os Deputados Bosco e Celinho do Sinttrocel,  membros da supracitada Comissão.

Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta

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

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

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

reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento

das seguintes proposições, das quais designou como relator o Deputado Neilando

Pimenta: Projetos de Lei nºs 2.999/2011 e 3.804, 3.806 e 3.828/2013, todos em turno

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

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

discussão  e  votação,  é  aprovado  o  parecer  pela  aprovação,  em  turno  único,  do

Projeto de Lei  nº  2.076/2011 (relatora:  Deputada Rosângela  Reis).  Passa-se à 2ª

Fase da 2ª  Parte (Ordem do Dia),  que compreende a discussão e a  votação de

proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são

aprovados, em turno único, os Projetos de Lei nºs 1.289, 1.520 e 2.693/2011; 3.349 e

3.644/2012;  e  3.701  e  3.729/2013,  que  receberam  parecer  por  sua  aprovação.

Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 4.438/2013. Passa-se à 3ª Fase

da 2ª Parte (Ordem do Dia), que compreende a discussão e a votação de proposições

da  Comissão.  São  recebidos  pela  Presidência,  para  serem  votados  em  reunião
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posterior, requerimentos dos Deputados Duarte Bechir em que solicita seja realizada

audiência  pública  desta  Comissão  para  debater  o  programa  de  desligamento

voluntário  promovido  pela  Cemig  Serviços;  Rogério  Correia  em  que  solicita  seja

realizada audiência pública desta Comissão para debater as inovações advindas da

Proposta de Emenda à Constituição Federal nº 66/2012, conhecida como PEC das

Domésticas;  e  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  solicita  seja  enviado  pedido  de

providências ao Ministro do Trabalho e Emprego com vistas a agilizar o processo de

registro  sindical  da  Federação  Brasileira  de  Sindicatos  das  Carreiras  da

Administração Tributária da União, dos Estados e do Distrito Federal - Febrafisco -,

conforme  solicitação  14.306  e  Protocolo  nº  46206.021045/2012-54.  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, 24 de abril de 2013.

Rosângela Reis, Presidente - Celinho do Sinttrocel - Ana Maria Resende.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DAS

ÁGUAS, EM 10/4/2013

Às 16h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Almir  Paraca,

Dalmo Ribeiro Silva e Lafayette de Andrada (substituindo o Deputado Zé Maia, 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 Dalmo Ribeiro, dispensa a

leitura da ata da reunião 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  comunica  que  foram

agendadas  as reuniões  de  audiência  pública  para  ouvir  os  comitês  de  bacias  de

forma regionalizada e discutir questões relacionadas ao uso da água e à gestão de

recursos  hídricos,  em  Belo  Horizonte,  Uberlândia,  Frutal  e  Alfenas.  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.
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Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Almir Paraca, Presidente - Pompílio Canavez - Rosângela Reis.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E

AGROINDUSTRIAL NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/4/2013

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 Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

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

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

votar pareceres de Redação Final e proposições da Comissão. A seguir, comunica o

recebimento de ofício do Sr. Júlio Gasparette, Presidente da Câmara Municipal de

Juiz de Fora, publicado no “Diário do Legislativo”, em 11/4/2013. 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, é aprovado, em

turno único, o Projeto de Lei nº 3.779/2013, que recebeu parecer por sua aprovação,

com a Emenda nº 1. Submetidos a votação, são aprovados os Requerimentos nºs

4.475, 4.529 e 4.538/2013. Submetidos a discussão e votação, são aprovados os

Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 3.650 e 3.651/2012. Passa-se à

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

proposições da Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos

Deputados Antônio Carlos Arantes, Inácio Franco, Fabiano Tolentino e Romel Anízio

em que solicitam seja formulado voto de congratulações com o Sr. Ronaldo Scucato

por  sua reeleição para o cargo de Presidente da Ocemg; Antônio Carlos Arantes,

Romel  Anízio,  Inácio  Franco e  Fabiano Tolentino em que solicitam seja  realizada

reunião de audiência pública desta Comissão no Município de Três Pontas, no evento

Expocafé  2013,  a  ser  realizado  de  12  a  14  de  junho,  para  debater  a  política

econômica,  as  perspectivas,  os  gargalos,  as  dificuldades  e  as  metas  de

fortalecimento do setor  cafeeiro;  Fabiano Tolentino,  Antônio Carlos  Arantes,  Inácio
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Franco e Romel Anízio em que solicitam seja autorizada pelo Presidente desta Casa

a participação dos membros desta Comissão na abertura da Expozebu 2013, a ser

realizada na cidade de Uberaba, de 3 a 10 de maio de 2013. Cumprida a finalidade

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

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Antônio  Carlos  Arantes,  Presidente  -  Fabiano  Tolentino  -  Inácio  Franco -  Paulo

Guedes.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA,

EM 17/4/2013

Às 16h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria Tereza Lara e

os Deputados Duarte Bechir, Elismar Prado, Rômulo Viegas e Dalmo Ribeiro Silva

(substituindo o Deputado Bosco, por indicação da Liderança do BTR), membros da

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

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

Deputado Dalmo Ribeiro, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada

por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. Registra-se a

saída  dos  Deputados  Duarte  Bechir  e  Elismar  Prado  da  reunião.  A Presidência

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

votar proposições da Comissão e a debater o desenvolvimento do Estado nas áreas

de inovação tecnológica, pesquisa universal, manutenção de equipamentos, apoio ao

pesquisador  mineiro,  aquisição  de  livros  técnico-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 - Fapemig. Após, comunica o recebimento de

ofício da Sra. Marilene Silva, Secretária Executiva do Departamento de Popularização

e  Difusão  da  Ciência  e  Tecnologia,  informando  que,  devido  a  compromissos

assumidos anteriormente,  o  Sr.  Ildeu de Castro  Moreira  não poderá  participar  da
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audiência. A Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir os

Srs. Carlos Alexandrino dos Santos, Diretor Superintendente de Ensino Superior, e

Antônio Carlos Vassalo Alves, Superintendente de Ensino e Tecnologia da Secretaria

de  Estado  de Ciência,  Tecnologia  e  Ensino  Superior,  representando  o  Sr.  Narcio

Rodrigues da Silveira, Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior;

Tiago de Souza Lima Gomes, Assessor de Gabinete, representando a Sra. Ana Lúcia

Almeida Gazzola, Secretária de Estado de Educação; Mário Neto Borges, Presidente

da Fapemig; José Policarpo Gonçalves de Abreu, Diretor de Ciência, Tecnologia e

Inovação,  e  Paulo  Kleber  Duarte  Pereira,  Diretor  de  Planejamento,  Gestão  e

Finanças,  ambos  da  Fapemig,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  A

Presidência  concede  a  palavra  ao  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva,  autor  do

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

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

debates,  segue-se  ampla  discussão,  conforme  consta  das  notas  taquigráficas.  A

Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. 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. A Presidência retira de pauta o Projeto

de  Lei  nº  3.826/2013,  no  2º  Turno,  por  não  cumprir  pressupostos  regimentais.

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, 24 de abril de 2013.

Duarte Bechir, Presidente - Maria Tereza Lara - Elismar Prado.

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA

PESSOA COM DEFICIÊNCIA NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 18/4/2013

Às 10h39min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Almir Paraca, Glaycon Franco e Sebastião Costa (substituindo a Deputada

Ana Maria Resende, por indicação da Liderança do BTR), membros da supracitada

Comissão. Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Liza Prado, declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Glaycon
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Franco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é

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

reunião  se  destina  a  apreciar  a  matéria  constante  da  pauta  e  a  discutir  e  votar

proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento de correspondência da

Sra. Valéria Vieira em que solicita seja criada política de inclusão social do deficiente

auditivo; e das seguintes correspondências, publicadas no “Diário do Legislativo” de

11/4/2013: ofícios das Sras. Maria das Graças de Oliveira Ancelmo, Diretora da Apae

de Patrocínio; e Ana Paulina de Abreu, Presidente da Apae de Montes Claros. Neste

momento,  retira-se o Deputado Sebastião Costa. 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 3.611/2012 na forma do

Substitutivo  nº  1,  da Comissão de Constituição e Justiça (relatora:  Deputada Liza

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, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 3.838/2013, que recebeu

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 2.484/2011,

3.458 e 3.580/2012. 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 da  Deputada Liza  Prado e  do

Deputado Glaycon Franco (8) em que solicitam seja realizada reunião de audiência

pública no Município de Uberlândia para debater a ocorrência de doenças raras e os

desafios  da  pessoa  com  deficiência  da  região  do  Triângulo  Mineiro  e  do  Alto

Paranaíba; seja realizada reunião de audiência pública, nesta Casa e nos Municípios

de Uberlândia, Pirapora, Ipatinga, Unaí, Governador Valadares e Pouso Alegre, para

debater os problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência e as medidas que

estão  sendo  tomadas  em  favor  dessas  pessoas;  da  Deputada  Liza  Prado  e  dos

Deputados  Glaycon  Franco  e  Almir  Paraca  (2)  em  que  solicitam  seja  realizada

reunião de audiência pública para debater e divulgar o Programa Viver sem Limite,

lançado pelo governo federal; sejam ouvidas as pessoas presentes na reunião do dia
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18/4/2013; da Deputada Liza Prado em que solicita seja encaminhado ao Secretário

de  Estado  de  Governo  pedido  de  providências  para  que  sugira  aos  órgãos  da

administração  pública  direta  e  indireta  e  aos  conselhos  estaduais  a  adoção  da

terminologia "pessoa com deficiência" em substituição às expressões "portadores de

deficiência"  e  "portadores  de  necessidades  especiais"  e  ao  termo  "deficientes".  A

Presidente passa a palavra às Sras. Sirlene Alves Primo Xavier, Vice-Presidente da

Comissão  Regional  de  Trânsito  e  Transporte  Oeste;  Denise  Martins  Ferreira,  do

Instituto Superação; Marluce de Castro Kfuri Bicalho, membro do Projeto de Trabalho

de  Mercado  Inclusivo;  Kátia  Ferraz  Ferreira,  Presidente  do  Centro  de  Vida

Independente - CVI - e Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da

Pessoa  com  Deficiência;  Andreia  Aparecida  Pereira,  representante  das  mães  do

Centro Ortopédico AMR; Terezinha Rocha, colaboradora do CVI; e Fabiana Cruzelina

Silva; e aos Srs. Neirival Pires da Silva, Antônio Pereira da Silva e Joe Araújo, que

discorrem sobre problemas de locomoção e transporte das pessoas com deficiência.

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 abril de 2013.

Liza Prado, Presidente - Cabo Júlio - Glaycon Franco.

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 18/4/2013

Às 14h30min, comparecem no Plenário as Deputadas Maria Tereza Lara e Luzia

Ferreira (substituindo o Deputado Neilando Pimenta, por indicação da Liderança do

Bloco  Transparência  e  Resultado)  e  o  Deputado  André  Quintão,  membros  da

supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Rogério Correia e

Anselmo José Domingos. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado André

Quintão, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a

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

Presidência informa que a reunião se destina a discutir, como parte das atividades do

"Abril Indígena 2013", a implementação dos direitos e a conquista da cidadania dos

povos indígenas do Estado, especialmente as questões relativas a terra e à saúde. A
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Presidência interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Elisabeth

Cristina Gosling Stheling, Coordenadora do Distrito Especial de Saúde Indígena dos

Estados de Minas Gerais  e  Espírito  Santo,  representando o  Sr.  Alexandre  Rocha

Santos  Padilha,  Ministro  de  Estado  da  Saúde;  e  os  Srs.  Cléver  Machado,  da

Coordenadoria  de  Promoção  da  Igualdade  Racial  da  Subsecretaria  de  Direitos

Humanos,  representando  o  Sr.  Cássio  Soares,  Secretário  de  Estado  de

Desenvolvimento Social;  Thiago Henrique Fiorotti,  Coordenador Regional da Funai

em Governador Valadares, representando a Sra. Marta Maria do Azevedo Amaral,

Presidente da Funai; Marcílio Dias Magalhães, Superintendente de Redes de Atenção

à  Saúde,  da  Secretaria  de  Estado  de  Saúde;  Edimar  Gadelha,  Subsecretário  de

Agricultura Familiar; e Mezaque Silva de Jesus, Coordenador do Conselho dos Povos

Indígenas  de  Minas  Gerais,  que  são  convidados  a  tomar  assento  à  mesa.  O

Deputado André Quintão tece as considerações iniciais e, logo após, passa a palavra

aos convidados, que fazem 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 da 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 (2) em que solicita sejam realizadas audiências públicas nos Municípios de

Governador Valadares, Passos, Diamantina, Montes Claros e Ubá para apresentar e

debater a NOB-Suas 2012; e seja realizado debate público para discutir a parceria

público-privada  na  área  de  resíduos  sólidos  e  a  participação  nessa  parceria  de

associações e cooperativas de materiais recicláveis na Região Metropolitana de 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 da Comissões, 25 de abril de 2013.

André Quintão, Presidente.

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA 3ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 24/4/2013

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Carlos Mosconi,
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Carlos Pimenta e Doutor Wilson Batista. 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  as matérias

constante na pauta e discutir votar proposições da Comissão. O Presidente acusa o

recebimento do Projeto de Lei nº 1.729/2011, no 1º turno, para o qual designou o

Deputado Arlen Santiago 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 rejeição, em turno único,  do Projeto de Lei  nº 3.455/2012 (relator:  Deputado

Carlos Pimenta). 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  3.047/2012  e  3.794/2013,  que  receberam  parecer  por  sua

aprovação.  Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 3.643/2012. 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 Doutor Wilson Batista, Duarte Bechir e Arlen Santiago em que solicitam

seja  encaminhado  ao  Presidente  do  Instituto  de  Previdência  dos  Servidores  do

Estado  -  Ipsemg  -  pedido  de  informações  sobre  a  não  inclusão  da  radioterapia

conformacional  como procedimento  para  tratamento  de  pacientes  com  câncer  de

próstata;  Pompilio  Canavez  em  que  solicita  seja  realizada  reunião  de  audiência

pública  para  debater  a  enorme espera  a  que estão submetidos  os  portadores  de

obesidade mórbida que necessitam realizar cirurgia bariátrica pelos serviços públicos

de saúde, com a Emenda nº 1, do Deputado Doutor Wilson Batista, aprovada pela

Comissão, com vistas a que sejam debatidas, também, as dificuldades enfrentadas

por idosos com hipertrofia prostática e retenção urinária, que também não encontram

o tratamento  adequado no Sistema Único  de Saúde.  Foi  recebido,  para posterior

apreciação,  requerimento  do  Deputado  Cabo Júlio  em que  solicita  seja  realizada
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audiência  pública  conjuntamente  com  a  Comissão  de  Administração  Pública,  no

Município  de  São João del-Rei,  para  debater  os  serviços de  assistência à  saúde

prestados pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas

Gerais  -  IPSM  -,  bem  como  a  limitação  de  atendimento  pelos  conveniados  aos

segurados e suas famílias no Município e região. 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 abril de 2013.

Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Hely Tarqüínio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

PARECER SOBRE A INDICAÇÃO Nº 70/2013

Comissão Especial

Relatório

Por  meio  da  Mensagem  nº  379/2013,  publicada  em  7/3/2013  no  "Diário  do

Legislativo", o Governador do Estado enviou a esta Casa para exame, nos termos do

art. 62, XXIII, "e", da Constituição do Estado, a indicação do Sr. Fábio Caldeira Castro

Silva para ocupar o cargo de Ouvidor-Geral do Estado.

Constituída esta Comissão Especial, nos termos da alínea "c" do inciso I do art. 111,

combinado com os incisos I e II do § 1º do art. 146, do Regimento Interno, procedeu-

se à arguição pública do indicado.

O Sr. Fábio Caldeira Castro Silva demonstrou amplo conhecimento para exercer a

função indicada, respondendo com clareza e objetividade às questões que lhe foram

formuladas pelos Deputados.

Além disso, pelo “curriculum vitae” apresentado pelo candidato, verificamos que ele

possui formação acadêmica e profissional adequada às funções que irá exercer, além

de  ampla  experiência  em  cargos  da  administração  pública  estadual  e  municipal,

inclusive o de Diretor de Planejamento da Agência de Desenvolvimento da Região

Metropolitana de Belo Horizonte, em 2009, de Presidente do Instituto Cultural Sérgio

Magnani, de maio de 2010 a dezembro de 2011, e de Vereador em Belo Horizonte,
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em 2012.

É, pois, evidente sua capacidade gerencial, o que nos leva a considerar acertada a

indicação de seu nome para o cargo de Ouvidor-Geral do Estado.

Conclusão

Diante  do  exposto,  opinamos  favoravelmente  à  indicação do Sr.  Fábio  Caldeira

Castro Silva para o cargo de Ouvidor-Geral do Estado de Minas Gerais.

Sala das Comissões, 24 de abril de 2013.

Cabo Júlio, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Durval Ângelo - Inácio Franco

- Luiz Henrique.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 3.965/2013

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

indústria alimentícia, nos termos do art. 225 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 19/4/2013, 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  estudo,  de  autoria  desta  Comissão,  foi  apresentada  durante  a

tramitação da Mensagem nº  353/2013,  que encaminhou exposição de motivos da

Secretaria de Estado de Fazenda para concessão de regime especial de tributação

ao contribuinte do segmento econômico da indústria alimentícia.

Conforme se lê naquele expediente, 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".

De  acordo  com  o  ordenamento  jurídico  brasileiro,  em  especial  as  disposições

tributárias  da Constituição da República de 1988,  bem como a Lei  Complementar
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Federal nº 24, de 1975, a concessão de benefício fiscal referente ao ICMS, imposto

de competência estadual,  depende de prévia aprovação do Conselho Nacional  de

Política Fazendária - Confaz - para que seja considerado legítimo. Tal procedimento

visa estabelecer  uma coordenação mínima entre as  políticas  tributárias estaduais,

evitando que o estabelecimento de benefícios por determinado Estado prejudique os

demais.

Entretanto,  é  corriqueira  a  concessão de benefício  em desrespeito à legislação.

Para minimizar os efeitos dessas ocorrências, a Lei nº 6.763, de 1975, que consolida

a legislação tributária do Estado, faculta ao Poder Executivo a adoção de medidas

econômicas  protetoras.  Em  especial,  conforme  dispõe  o  art.  225,  poderão  ser

adotadas medidas “sempre que outra unidade da Federação conceder benefício ou

incentivo  fiscal  ou  financeiro-fiscal  não previsto  em lei  complementar  ou convênio

celebrado nos termos da legislação específica". É assim que deve ser entendida a

concessão do supracitado regime especial de tributação.

Segundo a Mensagem nº 353/2013, o Estado de Pernambuco, por meio da Lei nº

11.675,  de  1999,  e  o  Estado de  Santa  Catarina,  com a  Lei  nº  13.992,  de  2007,

instituíram  benefícios  fiscais  em  desacordo  com  o  Confaz.  Conforme  o  Poder

Executivo, a reação do governo estadual diante desses benefícios deve ser rápida, a

fim de neutralizar efeitos econômicos e sociais negativos para o Estado. Dessa forma

justificou a concessão de Regime Especial de Tributação - RET - para as empresas

do setor da indústria alimentícia que comprovadamente estiverem sendo prejudicadas

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

benefícios concedidos por outro Estado. Conforme o Of. SEF. Gab. Sec. nº 175/2013,

o  tratamento  tributário  concedido  pelo  Estado  ao  setor,  na  forma  de  crédito

presumido, equivale a carga tributária efetiva de 2%.

Em seu parecer sobre a Mensagem nº 353/2013, esta Comissão considerou que a

aprovação da matéria era meritória, diante das consequências negativas de medidas

tributárias  específicas  e  irregulares  instituídas  pelos  Estados  citados.  Trata-se  de

posição mantida pela relatoria.

Dessa forma, considerando que a aprovação do projeto de resolução em comento é

medida necessária para que o mencionado regime especial de tributação produza
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plenamente seus efeitos, somos favoráveis à sua aprovação.

Conclusão

Considerando o exposto,  opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

3.965/2013 em turno único, na forma original.

Sala das Comissões, 25 de abril de 2013.

Jayro Lessa, relator.

PARECER SOBRE O REQUERIMENTO Nº 4.463/2013

Mesa da Assembleia

Relatório

De  autoria  do  Deputado  Tadeu  Martins  Leite,  a  proposição  em  pauta  tem  por

objetivo solicitar ao Presidente desta Casa seja encaminhado ao Diretor-Presidente

da Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig - pedido de informações sobre as

causas das constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica em Montes

Claros, de 13 a 25/3/2013, e sobre o trabalho de manutenção da rede.

O requerimento foi publicado no “Diário do Legislativo” de 2/4/2013 e encaminhado

à Mesa para receber parecer, nos termos do art. 79, VIII, “c”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O grupo Cemig foi criado em 1952 e atua nas áreas de geração, transmissão e

distribuição  de  energia  elétrica.  Trata-se  de  empresa  mista  de  capital  aberto,

controlada pelo  governo do Estado,  que possui  ações  negociadas nas  bolsas  de

valores de São Paulo, Nova Iorque e Madri. Em Minas Gerais, a Cemig responde por

90% da área de concessão, alcançando mais de 7 milhões de consumidores em 774

Municípios.

Em  que  pese  a  enorme  dimensão  e  abrangência  da  Cemig,  considerada  uma

empresa padrão no setor de energia elétrica nacional, são frequentes e variados os

problemas  nas  redes  de  transmissão  e  no  fornecimento  de  energia  elétrica.  Há,

inclusive, relatos de interrupções no fornecimento, como as ocorridas recentemente

em Montes Claros, as quais motivaram a apresentação do requerimento em análise.

A Constituição do Estado,  no que tange à atuação fiscalizadora  que incumbe à

Assembleia  Legislativa,  determina,  em  seu  art.  62,  inciso  XXXI,  a  competência

privativa desta Casa de fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os
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da administração indireta, na qual se incluem as sociedades de economia mista.

O § 3º do art.  54 da Carta mineira determina ainda que a Mesa da Assembleia

poderá encaminhar pedido de informação a dirigente de entidade da administração

indireta e a outras autoridades estaduais, e a recusa, ou o não atendimento no prazo

de 30 dias, ou a prestação de informações falsas constituem infração administrativa,

sujeita a responsabilização.

Pelo  que  expusemos,  julgamos  pertinente  a  solicitação,  consubstanciada  no

requerimento  em  pauta,  de  que  sejam  investigadas  as  causas  dos  problemas

ocorridos na transmissão e no fornecimento de energia pela Cemig no Município de

Montes Claros.

Conclusão

Em face do exposto, somos pela aprovação do Requerimento nº 4.463/2013.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 15 de abril de 2013.

Dinis  Pinheiro,  Presidente  -  José  Henrique,  relator  -  Hely  Tarqüínio  -  Adelmo

Carneiro Leão - Dilzon Melo - Neider Moreira - Alencar da Silveira Jr.

MANIFESTAÇÕES

A Assembleia  Legislativa  aprovou,  nos  termos  do  art.  103,  III,  "b"  a  "d",  do

Regimento Interno, as seguintes manifestações:

de repúdio ao governo da Bahia pela exigência de comprovação de virgindade,

constante em edital de concurso público para a Polícia Civil,  para candidatas aos

cargos  de  Delegada,  Escrivã  e  Investigadora  que não  quisessem  se  submeter  a

exames ginecológicos (Requerimento nº 4.462/2013, da Deputada Liza Prado);

de congratulações com a equipe Uai Sô! Fly!!!, da Escola de Engenharia da UFMG,

pela  conquista  do  segundo  troféu  internacional  consecutivo  no  projeto  SAE

Aerodesign  East  Competition  (Requerimento  nº  4.465/2013,  do  Deputado  Dalmo

Ribeiro Silva);

de  congratulações  com  o  jornal  "Diário  do  Rio  Doce"  pelos  55  anos  de  sua

fundação (Requerimento nº 4.494/2013, do Deputado Bonifácio Mourão);

de aplauso à “Revista Dystak's” pela divulgação ininterrupta, há 28 anos, de fatos e

notícias  envolvendo  o  Município  de  Uberlândia  (Requerimento  nº  4.521/2013,  do
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Deputado Tenente Lúcio);

de congratulações com o Sr. Jackson Brandão Lopes pelo trabalho desenvolvido

como médico e pelos serviços prestados à população do Vale do Aço (Requerimento

nº 4.522/2013, do Deputado Celinho do Sinttrocel);

de  congratulações  com  o  Hospital  João  XXIII  pelos  40  anos  de  sua  fundação

(Requerimento nº 4.528/2013, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com os policiais militares do 20º Batalhão de Polícia Militar que

atuaram na operação que apreendeu 145 sacas de café, 31 cabeças de gado e 2

veículos em Pouso Alegre (Requerimento nº 4.530/2013, do Deputado Cabo Júlio);

de  congratulações  com  o  Sd.  PM Gabriel  Rassi  e  o  Sd.  PM Heitor  de  Freitas

Ferreira pelo salvamento heroico de uma mulher que caiu do Viaduto Santa Quitéria,

em Belo Horizonte (Requerimento nº 4.531/2013, do Deputado Cabo Júlio);

de congratulações com os policiais militares do 8º Batalhão de Polícia Militar que

atuaram  na  operação  que  apreendeu  mais  de  570  pedras  de  "crack"  em  Lavras

(Requerimento nº 4.532/2013, do Deputado Cabo Júlio);

de congratulações com o Ten. PM Francis Albert  Cotta pelo lançamento do livro

"Matrizes do Sistema Policial Brasileiro" (Requerimento nº 4.533/2013, do Deputado

Cabo Júlio);

de  repúdio,  a  ser  encaminhada  à  Presidência  da  Câmara  dos  Deputados  e  à

Presidência do Senado Federal,  à Proposta de Emenda à Constituição Federal nº

37/2011 (Requerimento nº 4.565/2013, da Comissão de Direitos Humanos);

de  aplauso  aos  policiais  militares  lotados  no  35º  BPM  pela  participação  em

operação que culminou na prisão de um jovem que gerenciava a venda de drogas na

região de Santa Luzia e na apreensão de 5kg de maconha, 1kg de cocaína, 5 mil

pinos  para  armazenar  cocaína  e  uma  balança  de  precisão  (Requerimento  nº

4.585/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais civis da 6ª Delegacia de Polícia Civil de Juiz de Fora pela

atuação que culminou na prisão de três homens e uma mulher envolvidos com tráfico

de drogas (Requerimento nº 4.586/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados na 1ª Cia. Rotam pela participação em

operação que culminou na prisão de um homem e na apreensão de um adolescente,
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de  257  pedras  de  "crack",  de  1.243  pinos  de  cocaína,  além  de  vários  materiais

utilizados no tráfico de drogas no Aglomerado da Serra (Requerimento nº 4.587/2013,

da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados na 82ª Cia. do 14º BPM, na 2ª Cia. Rotam

e  na  1ª  Cia.  M  ESP  que  participaram  de  operação  que  culminou  na  prisão  de

quadrilha especializada em roubos a bancos, oriunda do Estado de São Paulo, que

havia arrombado um caixa eletrônico da agência do Banco Santander em Ipatinga

(Requerimento nº 4.588/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados na 143ª Cia. do 14º BPM que participaram

de  operação  que  culminou  na  identificação  e  prisão  de  quadrilha  que  pretendia

arrombar  caixas  eletrônicos  e  assaltar  bancos  e  estabelecimentos  comerciais  na

região  de  Ipatinga  (Requerimento  nº  4.589/2013,  da  Comissão  de  Segurança

Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados na 1ª Cia. do 1º BBM e na 123ª Cia. do

22º  BPM  pela  bravura  no  salvamento  de  idosa  em  incêndio  criminoso  na  Vila

Barragem Santa Lúcia,  no Aglomerado do Morro do Papagaio, em Belo Horizonte

(Requerimento nº 4.590/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso aos policiais militares lotados na 2ª Cia. Rotam que participaram de

operação que culminou na prisão de quatro pessoas e na apreensão de 40kg de

maconha  na  Vila  Sumaré,  região  Noroeste  de  Belo  Horizonte  (Requerimento  nº

4.591/2013, da Comissão de Segurança Pública);

de  aplauso aos  policiais  militares  e  civis  lotados,  respectivamente,  no  Batalhão

Rotam e no Instituto de Criminalística da Polícia Civil que participaram de operação

que culminou na identificação e no fechamento da rádio clandestina Voz da Periferia,

utilizada  por  traficantes  da  organização  criminosa  Arara,  cujos  apresentadores

informavam aos marginais  a presença de policiais  no  Aglomerado do Cafezal,  no

Bairro  Serra,  em  Belo  Horizonte  (Requerimento  nº  4.592/2013,  da  Comissão  de

Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 30 DE ABRIL DE 2013

ATAS

ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

E DO CONTRIBUINTE NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 9/4/2013

Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Liza Prado e os

Deputados Rômulo Veneroso e Duílio de Castro, membros da supracitada Comissão.

Havendo  número  regimental,  o  Presidente,  Deputado  Rômulo  Veneroso,  declara

aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Duílio 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 da seguinte correspondência,

publicada no “Diário do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofícios da

Sra. Maria Inês Dolci, Coordenadora Institucional da Associação Brasileira de Defesa

do Consumidor, e dos Srs. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG, e

Álvaro  Campos  de  Carvalho,  Superintendente  Regional  do  DNIT  (6/4/2013).  O

Presidente  acusa  o  recebimento  das  seguintes  proposições,  das  quais  designou

como  relatores  os  Deputados  citados  a  seguir:  Projeto  de  Lei  nº  2.378/2011

(Deputado  Adalclever  Lopes),  3.354/2012  (Deputado  Fred  Costa)  e  3.367/2012

(Deputada Liza Prado), todos no 1º turno. 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.  em que solicita seja realizada audiência pública

para discutir a qualidade da prestação de serviços de atendimento ao consumidor das

empresas  de  telefonia  móvel  no  Estado;  Duilio  de  Castro  em  que  solicita  seja

realizada audiência pública para debater os empréstimos e créditos descontados nas

folhas de pagamento de aposentados; da Deputada Liza Prado em que solicita seja

encaminhado à Anatel pedido de providências para averiguar a queda de sinal da TV

aberta em 35 Municípios do Sul do Estado, ocorrida entre os dias 2 e 5 de abril deste
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ano,  conforme  noticiado  no  portal  G1,  no  dia  5/4/2013;  do  Deputado  Rômulo

Veneroso em que solicita sejam recepcionados os Deputados membros da Comissão

de  Defesa  do  Consumidor  da  Assembleia  Legislativa  da  Bahia,  os  quais  vêm

conhecer os trabalhos desenvolvidos por Esta Comissão e pelo Procon Assembleia.

São recebidos os requerimentos dos Deputados Rômulo Veneroso em que solicita

seja realizada audiência  pública para discutir  tema relacionado à desoneração de

impostos sobre os  produtos da cesta básica,  uma vez que,  dos 138 produtos da

cesta,  apenas  11  sofreram  redução  de  preço;  Cabo  Júlio  em  que  solicita  seja

realizada audiência pública para discutir a causa da interrupção do sinal da operadora

de telefonia celular Vivo na comunidade de Ravena, em Sabará, há pelo menos um

mês; e da Deputada Liza Prado em que solicita seja realizada audiência pública para

debater  a situação das 65 famílias  moradoras  do  edifício  Key Biscayne,  que não

conseguem  registrar  seus  imóveis  no  Cartório  de  Registro  de  Imóveis  devido  a

irregularidades na construção do edifício, de responsabilidade da construtora Novolar.

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 abril de 2013.

Adalclever Lopes, Presidente.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS

MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 19/4/2013

Às 13h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Lamac e

Rogério  Correia  (substituindo  o  Deputado  Pompílio  Canavez,  por  indicação  da

Liderança do PT), membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o

Presidente, Deputado Paulo Lamac, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da

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

Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a debater os

impactos  ambientais  e  sociais  causados  pela  atuação  da  empresa  Incineração  e

Controle  Ambiental  -  Inca  -  no  Município  de  Prudente  de  Morais.  A Presidência

interrompe os trabalhos ordinários da reunião para ouvir a Sra. Vanésia de Freitas



1727
____________________________________________________________________________

Oliveira  Álvares,  Vereadora  da  Câmara  Municipal  de  Prudente  de  Morais,

representando o Sr. Francisco Martins da Silva, Presidente dessa Casa Legislativa; o

Padre José Roberto Filho, Prefeito Municipal de Prudente de Morais; o Sr. Frances

José Iglesias,  Vereador  da  Câmara Municipal  de  Prudente de  Morais;  o  Sgt.  PM

Marcos Antônio Martins Fonseca, Comandante do 2º Pelotão da 198ª Cia. da Polícia

Militar de Matozinhos; o Sr. Bruno Malta Pinto, Chefe Jurídico da Supram Central-

Metropolitana; a Sra. Iara Righi, Analista Ambiental, representando o Sr. Diego Koiti

de Brito Fugiwara, Superintendente Regional de Regularização Ambiental da Supram

Central-Metropolitana;  e  os  Srs.  Josenaldo  Tavares,  Sócio-Diretor  da  Inca,  e

Reginaldo  Alexandre  Alves  da  Silva,  Assessor  Parlamentar  do  Deputado  Federal

Padre  João  na  Regional  Metropolitana,  representando  esse  Deputado,  que  são

convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado

Rogério  Correia,  autor  do  requerimento  que  deu  origem  ao  debate,  para  suas

considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados para que façam

suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta

das notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a

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

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

Sala das Comissões, 23 de abril de 2013.

Paulo Lamac, Presidente -  Adelmo Carneiro Leão - Antonio Lerin - Liza Prado -

Leonídio Bouças - Luiz Humberto Carneiro.

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 3ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 23/4/2013

Às  9h8min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  João  Leite,

Lafayette de Andrada e Leonardo Moreira, membros da supracitada Comissão. Está

presente,  também,  o  Deputado  Duarte  Bechir.  Havendo  número  regimental,  o

Presidente,  Deputado  João  Leite,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado 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. Passa-se à
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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 que conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 752/2011, com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça e o

parecer que conclui pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 3.378/2012

forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator Deputado

Leonardo  Moreira).  O  Projeto  de  Lei  nº  2.331/2011  é  retirado  da  pauta  por

determinação do Presidente da Comissão por não cumprir 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 4.549, 4.552,

4.582/2013.  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 Célio Moreira (2) em que

solicita  seja  realizada audiência  pública da Comissão de Segurança Pública  para

discutir  a  desativação  da  cavalaria  da  região  do  Barreiro  de  Cima,  bem  como a

segurança pública da região; seja realizada visita da Comissão de Segurança Pública

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"; João Leite, Cabo

Júlio, Lafayette de Andrada e Leonardo Moreira em que solicitam seja encaminhado

ao Governador do Estado e ao Secretário de Estado de Defesa Social pedido de

providências para a elaboração de um planejamento de enfrentamento de terremotos,

incluindo ações de orientação à população para situações de pânico na cidade de

Montes  Claros;  Sargento  Rodrigues  (4)  em  que  solicita  seja  encaminhada

manifestação de aplauso aos policiais militares lotados, respectivamente, na 17º Cia.

PM Esp. do 34º BPM e na 20ª Cia. PM Esp. do 16º BPM, pela operação que culminou

na prisão de 25 flanelinhas, sendo 16 nas imediações do Mineirão e 9 nas imediações

do Independência, pela prática de exercício irregular da profissão ou atividade; seja

encaminhada manifestação de aplauso ao policial  militar  3º  Sgt  Glaucimar Batista

Gomes pelos relevantes serviços prestados à comunidade, em especial pela ação
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que impediu a efetivação do crime de roubo ao posto de gasolina Maquiné, no Bairro

Bonsucesso, em 12/4/2013; seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais

militares  lotados  na  15ª  RPM,  19º  BPM  e  42ª  Cia.  PM  pelo  excelente  trabalho

realizado com profissionalismo e ética, no ano de 2012, em prol da segurança pública

e da sociedade mineira;  seja encaminhada manifestação de aplauso aos policiais

militares  lotados  na  117ª  Cia.  PM  do  9º  BPM  pelo  salvamento  do  Sr.  Heber

Bernardino dos Santos, no dia 5/2/2013, no Município de Senhora dos Remédios, o

qual  corria  risco de morte enquanto nadava na correnteza do córrego Lava -Pés;

Leonardo Moreira, em que solicita seja encaminhado voto de congratulações com a

Cel.  PM  Cláudia  Romualdo,  Comandante  do  Policiamento  da  Capital,  pelo

brilhantismo e  competência com que vem conduzindo as  ações  de segurança na

Capital mineira, contribuindo de forma fundamental para a redução dos índices de

criminalidade. É recebido pela Presidência requerimento do Deputado Cabo Júlio em

que solicita seja realizada audiência pública conjunta das Comissões de Segurança

Pública e de Educação, Ciência e Tecnologia para discutir a implantação do uniforme

escolar,  de uso obrigatório pelo corpo discente dos Colégios Tiradentes da Polícia

Militar, com vistas a avaliar os impactos, o clima de insegurança, a exposição a risco

e as ameaças a que ficaram sujeitos as crianças e adolescentes filhos de policiais e

bombeiros  militares.  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 abril de 2013.

João Leite, Presidente.

ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

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

24/4/2013

Às 14 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Durval Ângelo,

Rômulo Viegas, Rogério Correia e Zé Maia, membros da supracitada Comissão. Está

presente também o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número regimental,  o

Presidente,  Deputado  Durval  Ângelo,  declara  aberta  a  reunião  e,  em  virtude  da

aprovação de requerimento do Deputado Rômulo Viegas, dispensa a leitura da ata da
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reunião  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 do Projeto de Lei nº

3.769/2013 no 1º turno e avoca para si a relatoria dessa matéria. 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  Sávio  Souza  Cruz  em  que  solicita  seja  realizada

audiência  pública  para  obter  esclarecimentos  sobre  denúncia  de  maus-tratos

infringidos a fugitivos da cadeia pública de Pompéu; dos Deputados Rogério Correia,

Durval Ângelo, Paulo Guedes e Almir Paraca em que solicitam seja realizada visita ao

Procurador de Justiça e Coordenador do CAO, às Promotorias de Justiça de Defesa

do  Meio  Ambiente,  Patrimônio  Cultural,  Urbanístico  e  Habitacional  do  Ministério

Público  Estadual  e  ao  Procurador-Geral  de  Justiça  do  Estado  para  discutir  os

impactos  sociais  e  a  violação  dos  direitos  humanos  derivados  da  política  e  das

atividades mineradoras no Estado; do Deputado Rogério Correia (15) em que solicita

seja  realizada  visita  ao  Secretário  de  Meio  Ambiente  para  discutir  denúncias  e

problemas  sociais  que  se  referem  à  violação  de  direitos  humanos,  ligados  às

atividades  de  mineração  no  Estado;  seja  encaminhada  ao  Comandante-Geral  da

PMMG  e  ao  Corregedor-Geral  da  PMMG  cópia  de  documentos  com  pedido  de

providências de apuração das denúncias, especialmente no que se refere a eventual

conduta irregular de militares, nos termos contidos no Reds 2012-001 895350-001;

seja encaminhado ao Procurador-Geral  de Justiça  do  Estado e ao  Procurador  de

Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de

Defesa  do  Meio  Ambiente,  Patrimônio  Cultural,  Urbanístico  e  Habitacional  do

Ministério Público Estadual pedido de providências para a apuração das denúncias

contidas nos documentos recebidos durante a reunião desta Comissão, realizada às

9  horas  de  22/4/2013;  sejam  encaminhados  ao  Secretário  de  Estado  de  Meio

Ambiente e ao Coordenador do CAO às Promotorias de Justiça de Defesa do Meio

Ambiente,  Patrimônio  Cultural,  Urbanístico  e  Habitacional  do  Ministério  Público

Estadual documento e pedido de providências para averiguação de irregularidades na

protelação  do  EIA-Rima  e  das  concessões  de  licença  subsequentes  no  Estado,
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especialmente as relativas ao Projeto Minas-Rio, em Conceição do Mato Dentro, bem

como  ao  caso  da  empresa  Carpathing  Gold,  em  Riacho  do  Machado;  sejam

encaminhados  ao Conselho  Estadual  de  Defesa dos  Direitos  Humanos  de  Minas

Gerais  -  Conedh-MG as  notas  taquigráficas  da  10ª  Reunião  Extraordinária  desta

Comissão,  realizada às  9  horas  do  dia  22/4/2013,  e  documentos  com pedido  de

providências  para  criar  uma comissão constituída de um Deputado desta Casa e

representantes  do  Movimento  dos  Atingidos  por  Barragens,  a  fim  de  discutir

denúncias  de  violações  de  direitos  humanos;  sejam  encaminhadas  as  notas

taquigráficas da 10ª Reunião Extraordinária desta Comissão, realizada às 9 horas de

22/4/2013, às autoridades e representantes de órgãos e entidades presentes nessa

reunião; sejam encaminhadas as notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária

desta Comissão,  realizada às 14 horas de 22/4/2013,  a diversos órgãos públicos,

entidades e autoridades do Estado; sejam encaminhadas ao Presidente da Cemig as

notas taquigráficas da 11ª Reunião Extraordinária desta Comissão, realizada às 14

horas de 22/4/2013,  com pedido de providências para a urgente regularização do

fornecimento de energia elétrica no Anel Rodoviário e no interior da Ocupação Vila da

Luz; seja realizada visita da Comissão de Direitos Humanos à Ocupação Eliana Silva

e  Camilo  Torres  para  averiguar  as  atuais  condições  de  vida  dos  moradores  e

possíveis violações de direitos humanos; sejam encaminhadas ao Prefeito de Belo

Horizonte  e  ao  Presidente  da  Copasa  as  notas  taquigráficas  da  11ª  Reunião

Extraordinária desta Comissão, realizada às 14 horas de 22/4/2013, com pedido de

providências para a urgente regularização do fornecimento de água nas Ocupações

Camilo  Torres  e  Irmã  Dorothy;  seja  encaminhado  ao  Prefeito  de  Belo  Horizonte

pedido  de  providências  para  a  implementação  do  programa  federal  Minha  Casa

Minha Vida - Entidades no Município; seja encaminhado ao Prefeito de Belo Horizonte

e ao Comandante-Geral da PMMG pedido de providências para se absterem de todas

as medidas relacionadas ao despejo de comunidades oriundas de ocupação popular,

como Camilo Torres, Irmã Dorothy e Eliana Silva, até o trânsito em julgado de todas

as ações judiciais  relativas a essas áreas; seja encaminhado ao Prefeito de Belo

Horizonte,  aos  Presidentes  da  Cemig  e  da  Copasa  e  ao  Governador  do  Estado

pedido de providências para iniciar e garantir a urbanização geral das comunidades
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oriundas de ocupação popular, especialmente Dandara, Camilo Torres, Irmã Dorothy

e Eliana Silva; seja encaminhada ao Sr. Leandro Franklin Gorsdorf, Relator Nacional

do  Direito  à  Cidade  da  Plataforma  Brasileira  de  Direitos  Humanos,  Econômicos,

Sociais,  Culturais  e  Ambientais  -  Dhesca  -  a  cópia  do  vídeo  que  registra  a  11ª

Reunião Extraordinária desta Comissão, realizada às  14 horas de 22/4/2013; seja

encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça do Estado pedido de providências para

a suspensão temporária da vigência dos termos de ajustamento de conduta - TACs -

firmados pelo Ministério Público do Estado com a Cemig e Copasa em 2002 e 2007,

nos dispositivos que impedem o fornecimento de luz e água a comunidades oriundas

de  ocupação  popular,  até  a  conclusão  dos  estudos  solicitados  pela  Sra.  Cláudia

Spranger e Silva Luiz Motta, Promotora de Justiça, e a reformulação dos referidos

TACs de forma a preservar os direitos à moradia e à cidade. Cumprida a finalidade da

reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura

da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de abril de 2013.

Durval Ângelo, Presidente.
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– 582 – 834 – 855 – 877 – 882 – 883 – 1036 – 1057 – 1058 – 1128 – 1129 – 1453 –

1463 – 1502 – 1639 – 1647 – 1674 – 1722 – 1723 – 1727 

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas –  409 – 478 – 483 –

654 – 1230 

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo – 737 – 835 – 1249 

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social – 92 – 93 – 94 – 95 – 97

– 98 – 99 – 100 – 287 – 488 – 647 – 648 – 650 – 651 – 652 – 653 – 848 – 874 – 875

– 876 – 1708 

Comissão Conjunta – 1706 – 1707 

Comissão Especial – 286 – 332 – 645 – 649 – 738 – 739 – 752 – 829 – 956 – 1031

– 1238 – 1240 -  1674 – 1717 

Comissão Extraordinária da Copa do Mundo – 283 – 858 – 1497 

Comissão Extraordinária das Águas – 627 – 831 – 1709 

Decisão da Presidência – 1055 

Mesa da Assembleia – 1271 – 1273 – 1274 – 1276 – 1278 – 1281 – 1284 – 1286 –
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1287 – 1289 – 1290 – 1294 – 1296 – 1297 – 1298 – 1300 – 1301 – 1386 – 1388 –

1389 – 1390 – 1391 – 1393 – 1399 – 1400 – 1401 – 1403 – 1406 – 1408 – 1410 –

1411 – 1412 – 1414 – 1416 – 1417 – 1419 – 1422 – 1423 – 1425 – 1426 – 1428 –

1430 – 1433 – 1720 

Palavras do Sr. Presidente – 621 – 825 – 952 – 1491 


